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Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα με σκοπό τη διαχείριση 
της περιοχής ευθύνης του» που συγχρηματοδοτείται από το 
ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους 
 

Προϋπολογισμός: 
 
 
 
 
 
Αριθμός Διακήρυξης 

97.560,98€ (Ενενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ και 
ενενήντα οχτώ λεπτά) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  
120.000,00€ (Εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
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Διάρκεια υλοποίησης 
έργου: 

δυο (2) μήνες από την υπογραφή των συμβάσεων, σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας 

Είδος διαγωνισμού: Ανοιχτός Εθνικός Δημόσιος Διαγωνισμός 
Κριτήριο ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή 

 
 

Ηµεροµηνία αποστολής 
δηµοσίευσης στον 
Ηµερήσιο Τύπο:                        10-06-2015, ημέρα Τετάρτη 

 
Ημερομηνία ανάρτησης 
της Διακήρυξης στη 
διαδικτυακή πύλη τυ 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 
 
11-06-2015, ημέρα Πέμπτη 

 
Προθεσμία υποβολής 
προτάσεων: 

 
 
Από 12-07-2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. 
Έως 18-07-2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. 
 

Διαδικτυακός τόπος 
υποβολής προσφορών: 
 

     Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

     ΑποσφράγισηΠροσφορών:      24-07-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. 
 

Επικοινωνία: Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία - Αλιάκμονα 
Τηλέφωνο: 2310794811fax: 2310794368 
ώρες: 9:00 π.μ. έως 2:00 μ.μ. Δευτέρα – Παρασκευή 
Υπεύθυνη: κα Όλγα Σέρμα 
www.axiosdelta.gr, info@axiosdelta.gr 

 



 

 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Ο φορέας υλοποίησης 6 

1.2 Η ΠΡΑΞΗ «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ – ΛΟΥΔΙΑ – ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ» 6 

2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 7 

2.1       Ορισμοί 7 

2.2 Αντικείμενο 8 

2.3 Τόπος παροχής υπηρεσιών 8 

2.4 Χρονοδιάγραμμα 9 

2.5 Προϋπολογισμός– Χρηματοδότηση 9 

3 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 9 

3.1 Κανονιστικό πλαίσιο 9 

3.2 Γενικές Αρχές 10 

3.3 Δικαίωμα συμμετοχής 11 

3.4 Αποκλεισμός Διαγωνιζομένου 16 

4. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 17 

4.1.       Τρόπος Σύνταξης Προσφορών 17 

4.2.       Εγγύηση Συμμετοχής 18 

4.3.       Παραλαβη προκήρυξης & Αίτηση - Παροχή Διευκρινίσεων 18 

4.4 Τόπος - Χρόνος Υποβολής Προσφορών 19 

4.5.      Ισχύς Προσφορών 20 

4.6 Εναλλακτικές Προσφορές 21 

4.7 Μερική Υποβολή Προσφορών 21 

4.8 Περιεχόμενο Προσφορών 21 



 

 4

5. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 22 

5.1.      Αποσφράγιση Προσφορών 22 

5.2       Αποτέλεσμα - Κατακύρωση - Γνωστοποίηση Αποτελέσματος 24 

5.3 Ενστάσεις 24 

5.4       Ακύρωση Διαγωνισμού 26 

6. Η ΣΥΜΒΑΣΗ 26 

6.1 Κατάρτιση & Υπογραφή Σύμβασης 26 

6.2       Εγγύηση καλής εκτέλεσης 27 

6.3 Παρακολούθηση - Παραλαβή 27 

6.4 Τρόπος Πληρωμής 28 

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 28 

7.1 Ευθύνη Αναδοχου 28 

7.2 Ευθύνη Μελών Ένωσης / Κοινοπραξίας 29 

7.3 Υπεργολαβίες 29 

7.4 Εμπιστευτικότητα 30 

7.5 Εκχωρήσεις - Μεταβιβάσεις 30 

8. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 31 

8.1 Δημοσίευση Περίληψης Προκήρυξης 31 

8.2 Υποχρεωτικοί Όροι 31 

8.3 Τροποποιήσεις 31 

8.4 Διακριτική Ευχέρεια Αναθέτουσας Αρχής 31 

8.5 Εφαρμοστέο Δίκαιο - Επίλυση Διαφορών 32 

8.6 Επικοινωνία - Γλώσσα 32 

9. ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 32 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 34 



 

 5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 45 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 59 

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 59 

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 60 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 61 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 63 

 

  



 

 6

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία - Αλιάκμονα έχει αναλάβει την ευθύνη διαχείρισης 
της προστατευόμενης περιοχής Δέλτα Αξιού – Λουδία - Αλιάκμονα με βάση τους Νόμους 
2742/1999 και 3044/2002.  Η περιοχή περιλαμβάνει το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού Λουδία 
Αλιάκμονα (ΚΥΑ 12966/2009) και τρεις περιοχές του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου 
προστατευμένων περιοχών Natura 2000: GR1220002 «Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα – 
ευρύτερη περιοχή Αξιούπολη» GR1220010 "Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα-Αλυκή Κίτρους" 
GR1250004 «Αλυκή Κίτρους – ευρύτερη περιοχή».  

Ο Φορέας Διαχείρισης οφείλει να υλοποιεί δράσεις διαχείρισης που στόχο έχουν την διατήρηση 
της βιοποικιλότητας αλλά και την συμβατή ή αειφορική άσκηση των επιτρεπόμενων ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτων στην προστατευόμενη περιοχή. Στο πλαίσιο του Σχεδίου Διαχείρισης ο Φορέας 
καλείται να υλοποιήσει μεταξύ άλλων δράσεις, όπως ο καθαρισμός τμημάτων της Α΄ ζώνης του 
Εθνικού Πάρκου, που συμβάλουν στην διατήρηση της βιοποικοιλότητας και στην αποκατάσταση 
των ενδιαιτημάτων που πιθανώς έχουν θιγεί. 

Για την υλοποίηση δράσεων διατήρησης και διαχείρισης της περιοχής του Δέλτα του Αξιού-
Λουδία-Αλιάκμονα, ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία - Αλιάκμονα έχει ορισθεί ως 
τελικός δικαιούχος της Πράξης «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ – ΛΟΥΔΙΑ – ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ» Κωδικός Προτεραιότητας 51 – «Προώθηση Βιοποικιλότητας και Φυσικής 
Προστασίας» του Άξονα Προτεραιότητας 7 – «Αειφόρος Ανάπτυξης και ποιότητα Ζωής στην 
Π.Κ.Μ.». 

 

1.2 Η ΠΡΑΞΗ «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ 
ΑΞΙΟΥ – ΛΟΥΔΙΑ – ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ» 

Η Πράξη «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ – 
ΛΟΥΔΙΑ – ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ» 
με κωδικό 2010ΕΠ00880038, συνολικού προϋπολογισμού 3.740.378,80 ευρώ έχει εγκριθεί για 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Κωδικού Προτεραιότητας 51 – «Προώθηση Βιοποικιλότητας και 
Φυσικής Προστασίας» του Άξονα Προτεραιότητας 7 – «Αειφόρος Ανάπτυξης και ποιότητα Ζωής 
στην Π.Κ.Μ.», του «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007 
– 2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η αρμόδια 
υπηρεσία για τη διαχείριση των πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η Ενδιάμεση 
Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

Γενικός σκοπός της Πράξης «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ – ΛΟΥΔΙΑ – ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ» είναι η προώθηση της αειφορικής διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής 
Δέλτα Αξιού – Λουδία - Αλιάκμονα μέσω της υποστήριξης της λειτουργίας και της υποδομής του 
Φορέα Διαχείρισης της περιοχής.  

Στο πλαίσιο της προαναφερόμενης Πράξης εντάσσεται μεταξύ άλλων το Υποέργο 8 «Καθαρισμός 
Α΄ Ζώνης Εθνικού Πάρκου στο Δήμο Δέλτα». 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Καθαρισμός Α΄ Ζώνης Εθνικού Πάρκου στο Δήμο Δέλτα 2 μήνες 

∆εν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για µέρος 
του έργου. 

Αναλυτικά, τα αντικείμενα των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν και συνολικά οι υποχρεώσεις των 
αναδόχων περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» της Προκήρυξης 
αυτής. 

 

2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2.1  ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περίπτωσης που τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, 
τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: 
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με 
τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα Προκήρυξη. 
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα που εδρεύει στην Χαλάστρα και 
προκηρύσσει αυτό τον διαγωνισμό δυνάμει της υπ' αριθμ. 02/141/10-06-2015 απόφασης του 
Διοικητικού του Συμβουλίου. 
 
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ 
Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία 
του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, mail κ.λπ.), 
ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον 
Προσφέροντα και τον οποίο (ορισμό) το πρόσωπο αυτό αποδέχεται. 
  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
Η κα Όλγα Σέρμα και η κα Έφη Κλαπάνη, που παρέχουν σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες 
(τηλ. 2310794811, fax:2310794368, e-mail: info@axiosdelta.gr). 
 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
Το πρόσωπο που υπογράφει ή/και υποβάλει την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν 
υπογράφεται ή/και δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - ή/και είναι παρόν κατά την 
αποσφράγισή της. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντος ή 
πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση 
ένωσης ή κοινοπραξίας προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης ή της 
κοινοπραξίας. 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό με την υπ' αριθμ. 
03/141/10-06-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής και λειτουργεί 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.  
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
Ομάδα προσώπων, ορισμένη με την υπ΄αριθμό 03/141/10-06-2015 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της 
εκτέλεσης της Σύμβασης και την παραλαβή των παραδοτέων στοιχείων από τον Ανάδοχο. 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ EΝΣΤΑΣΕΩΝ 
Το αρμόδιο την αξιολόγηση τυχόν ενστάσεων συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το 
οποίο συγκροτήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό με την υπ' αριθμ. 03/141/10-06-2015 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρούσα.  

 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία  κατακυρώνεται η παροχή των Υπηρεσιών στον 
Ανάδοχο. 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
Η παρούσα Προκήρυξη και τα Παραρτήματα Α: Περιγραφή Υπηρεσιών, Β: Περιεχόμενο 
Προσφορών, Γ: Υποδείγματα Εγγυήσεων, Δ: Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος και Ε: 
Υποδείγμα Συμβάσης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο Τμήμα της παρούσας.  
 
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και 
υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την παροχή των 
προκηρυσσόμενων Υπηρεσιών. Η δαπάνη αυτή αποτελεί και το ανώτατο όριο της προσφοράς που 
μπορούν να υποβάλουν οι υποψήφιοι. Προσφορές που υπερβαίνουν την εκτιμώμενη δαπάνη 
απορρίπτονται. 
 
ΣΥΜΒΑΣΗ 
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται 
μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. 
 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 
Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθούν οι Υπηρεσίες.  
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
Οι υπηρεσίες που περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α της παρούσας Προκήρυξης. 

 
 
2.2  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, η διενέργεια του οποίου εγκρίθηκε δυνάμει της υπ' αριθ.   
02/141/10-06-2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – 
Λουδία - Αλιάκμονα, είναι οι Υπηρεσίες που περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α της 
παρούσας Προκήρυξης. 

 

2.3  ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο τόπος παροχής των Υπηρεσιών θα είναι η περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού 
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– Λουδία - Αλιάκμονα. 

 

2.4 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Η συνολική διάρκεια παροχής των Υπηρεσιών είναι δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 
της Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση έως τις 30/10/2015. 

Με την Κατακύρωση των Υπηρεσιών, οριστικοποιείται το χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με την 
προσφορά του Αναδόχου και τυχόν παρατηρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, υπό την επιφύλαξη 
των όσων αναφέρονται στη Σύμβαση που θα υπογραφεί.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος 
εκτέλεσης της Σύμβασης ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του 
χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για συνολικό διάστημα ως τρεις (3) μήνες 
και, στις περιπτώσεις αυτές, η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την 
αναθεώρηση του προγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης, ως προς το συγκεκριμένο χρονικό 
σημείο ή τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 
Περαιτέρω, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να μετατίθεται σύμφωνα 
με το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007. 

Σε κάθε περίπτωση, με όποια παράταση ή μετάθεση τυχόν χορηγηθεί, ο χρόνος ολοκλήρωσης των 
τελικών παραδοτέων πρέπει να είναι έως την 30/10/2015. 

 

2.5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ– ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των Υπηρεσιών των Τμημάτων της παρούσας Προκήρυξης 
ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ 120.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.) ή στο ποσό των ενενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ και ενενήντα οχτώ 
λεπτών 97.560,98€ (χωρίς Φ.Π.Α.).  Η παροχή Υπηρεσιών θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της 
Πράξης: ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ – 
ΛΟΥΔΙΑ – ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  ΤΟΥ». 
Η Πράξη έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2010/ΣΑΕΠ 008/8, με 
κωδικό 2010ΕΠ00880038. 

Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο φορέας 
χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

3 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

3.1 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ο παρών διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που διέπει την Αναθέτουσα 
Αρχή και, αναλογικά και συμπληρωματικά, με τις παρακάτω διατάξεις του εθνικού και κοινοτικού 
δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων, όπως εκάστοτε ισχύουν : 

-  Νόμος 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143/2014) 

- Προεδρικό Διάταγμα 118/2007 σχετικά με τον «Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου», (ΦΕΚ Α' 
150/2007), το οποίο εφαρμόζεται συμπληρωματικά στον τομέα των υπηρεσιών,  

- ν. 4281/2014 «Μέρος Β’ ‘ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 
Κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών’», άρθρο 157, 
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- Νόμος 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

- Νόμος 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α' 
19/1995), όπως ισχύει, 

- Tην υπ' αριθμ. 5531/26-07-2010 απόφαση περί ένταξης της Πράξης «Στήριξη της λειτουργίας του 
Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα με σκοπό τη διαχείριση της περιοχής 
ευθύνης του» στο  Ε.Π.  Μακεδονία – Θράκη 2007-2013 

- Την Υπουργική απόφαση 14053/ΕΥΣ 1749 για το συστήματος διαχείρισης [ΥΠΑΣΥΔ] (ΦΕΚ 
540/Β/27.3.2008), την 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 για την 1η Τροποποίηση του Συστήματος 
Διαχείρισης (ΦΕΚ 1957/Β/09.09.09), την 28020/ΕΥΘΥ1212/30.06.2010 για τη 2η Τροποποίηση 
του Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ 1088/Β/19.07.10) και την 5058/ΕΥΘΥ138/05-02-2013 για τη 
3η Τροποποίηση του Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ 292/Β/12-02-2013).  

- Νόμος 3882/2010: Εθνική υποδομή γεωχωρικών πληροφοριών και άλλες διατάξεις. 

-  Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/ 24-08-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για 
την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 
(ΑΕΚΚ)» 

- Την Απόφαση 51/23.01.2014 του Δ.Σ. του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) 

- Το Ν. 4155/13 (ΦΕΚ Α΄ 120/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20 του πρώτου άρθρου του 
Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνική οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του 
Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄85/07-04-2014).  

- Την υπ’ αριθμ. Π1/2390/2013 Υ.Α. (ΦΕΚ Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)». 

- Την υπ’ αριθμ. Π1/542/04-03-2014 Εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)». 

- Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Προκήρυξη και οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση 
αυτών. 

- Την υπ' αριθμ. 02/141/10-06-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας 
Αρχής, δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, καθώς και τους 
όρους της παρούσας Προκήρυξης και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών, η οποία θα γνωστοποιείται 
στους υποψηφίους όπως προσδιορίζεται κατωτέρω. 

- Την υπ΄αριθμ. 03/141/10-06-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας 
Αρχής, δυνάμει της οποίας συγκροτήθηκαν οι επιτροπές διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης 
προσφορών, παρακολούθησης και παραλαβής καθώς και αξιολόγησης των ενστάσεων. 

 

3.2  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε 
όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην 
Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις 
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης. 

Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 
Προσφορών, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την 
Προκήρυξη ή/και αιρέσεις χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.  
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3.3 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

3.3.1 Γενικοί Όροι  

  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  

Α)  φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί που παρέχουν υπηρεσίες παρόμοιες με τις 
προκηρυσσόμενες και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες 
που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού 
Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 2513/1997, υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται 
από τη συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων ή σε Τρίτες Χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες με 
την Ε.Ε. με έργα παρόμοια με το προκηρυσσόμενο που ικανοποιούν τους γενικούς και ειδικούς 
όρους και περιορισμούς τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που προκύπτουν ευθέως από 
τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.  

 
Β)  ενώσεις ή/και κοινοπραξίες προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν 

τους όρους που προβλέπονται στο Π.Δ. 118/2007. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι : 

� Στην προσφορά θα πρέπει: 

 - να αναγράφεται και να προσδιορίζεται με σαφήνεια το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους 
της ένωσης / κοινοπραξίας στην παροχή των Υπηρεσιών και το ειδικό μέρος των Υπηρεσιών 
με το οποίο αυτό θα ασχοληθεί στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, 
- να αναγράφεται το ποσοστό επί του Συμβατικού Τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε 
μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας, 
- να δηλώνεται ένα μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη 
διοίκηση όλων των μελών της ένωσης / κοινοπραξίας (project leader), 
 - να αναφέρεται ο νόμιμος εκπρόσωπος κάθε μέλους της ένωσης / κοινοπραξίας και να 
ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της ένωσης / κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή 
της στο διαγωνισμό και την εκπροσώπησή της και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής, ο οποίος (κοινός εκπρόσωπος) θα υπογράφει τις δηλώσεις και τα λοιπά στοιχεία της 
προσφοράς, περιλαμβανομένης της οικονομικής προσφοράς, εφόσον αυτές δεν είναι 
υπογεγραμμένες από όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
� Όλα τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας 

τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου.  

� Οι απαιτήσεις των παραγράφων 3.3.1 και 3.3.2 θα πρέπει να καλύπτονται όλες στο σύνολό 
τους είτε από ένα είτε από περισσότερα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας αθροιστικά.  

Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την 
υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η παροχή του προκηρυσσομένου με την 
παρούσα Έργου κατακυρωθεί σε ένωση ή κοινοπραξία προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να 
ζητήσει από την ένωση ή κοινοπραξία να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση ή 
κοινοπραξία, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. 

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλει κοινή προσφορά, οι προϋποθέσεις των 
παραγράφων Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Χρηματοοικονομικής και Τεχνικής Ικανότητας 
μπορούν να καλύπτονται μερικώς για κάθε ένα μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας, με την 
προϋπόθεση ότι στο σύνολό της, η προσφορά της ένωσης / κοινοπραξίας καλύπτει εξ’ ολοκλήρου 
τις προϋποθέσεις των παραγράφων Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Χρηματοοικονομικής και 
Τεχνικής Ικανότητας. Στην Προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό 
συμμετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό μέρος του Έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο 
της υλοποίησης του Έργου. 
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Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, μέλος της 
ένωσης ή κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης ή κοινοπραξίας 
κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 

Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, μέλος της 
ένωσης ή κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλος της ένωσης ή 
της κοινοπραξίας, κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε, εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν 
να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας, η Σύμβαση 
εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια 
τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη θα 
εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά.  

 

2. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει: 

Α) να εφαρμόζει κατ’ ελάχιστο Πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για την 
προστασία του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, μετά την  Απόφαση 51/23.01.2014 του Δ.Σ. του 
Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να φέρει 
πιστοποίηση με βάση το Πρότυπο ΕΝ ISO 9001 και ΕΝ ISO 14001/EMAS (ενθαρρύνεται η χρήση 
συστημάτων GPS στη συλλογή και μεταφορά όπου είναι εφικτό), 

Β) να είναι συμβεβλημένος με Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων 
εγκεκριμένο απο τον Ελλήνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) σύμφωνα με το αρθρο 8 παρ.3.2 
της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/ 24-08-2010) και 

Γ) να διαθέτει: 
 
α. Όσον αφορά την διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων: 
1. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την επεξεργασία του συνόλου των κωδικών 

μη επικίνδυνων αποβλήτων του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) οι οποίοι 
παρουσιάζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου (Παράρτημα Α)  

2. Άδεια Συλλογής - Μεταφοράς μη επικίνδυνων της αρμόδιας υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΚΥΑ 50910/2003, 
κωδ.20) 

3. Βεβαίωση καταχώρησης στο Μητρώο Διαχείρισης Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ 
4. Σύμβαση συνεργασίας με εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

(ΣΣΕΔ) για διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 

β. Όσον αφορά την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων: 
1. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που να επιτρέπει την αποθήκευση επικίνδυνων 

αποβλήτων ή άδεια αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων αμιάντου του διαγωνισμού ή 
συνεργασία με εγκατάσταση που να διαθέτει κάποια από τα προηγούμενα 

2. Άδεια Συλλογής - Μεταφοράς των κωδικών επικίνδυνων αποβλήτων του Ευρωπαϊκού 
Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) οι οποίοι παρουσιάζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές των 
υπό ανάθεση Υπηρεσιών (Παράρτημα Α) 

3. Βεβαίωση καταχώρησης στο Μητρώο Φορέων Διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων του 
ΥΠΕΚΑ (Κ.Υ.Α. 13588/725/2006), που να περιλαμβάνει τις δραστηριότητες της συλλογής-
μεταφοράς και της αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων 

4. Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση δραστηριότητας Επιχείρησης 
Αφαίρεσης Κατεδάφισης (Ε.Α.Κ.) αμιάντου ή αμιαντούχων υλικών που περιέχουν αμίαντο, 
τύπου Β (μόνο για μη εύθρυπτα αμιαντούχα υλικά) που εκδίδεται από τη Γενική Δ/νση 
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Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας (Κ.Υ.Α. 4229/395/2013) 

5. Πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 9001, EN ISO 14001, ΕΛΟΤ 1801 για 
εργασίες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων περιλαμβανομένων των αμιαντούχων 
αποβλήτων. 

Διευκρινίζεται, ότι οι προαναφερόμενες άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις και πιστοποιήσεις των 
επικίνδυνων αποβλήτων, θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα αμιαντούχα απόβλητα, που 
χαρακτηρίζονται από τον ακόλουθο κωδικό του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ): 17 
06 05* Υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο.  
 
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας όλες οι ανωτέρω άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις και 
πιστοποιήσεις θα πρέπει να πληρούνται αθροιστικά από το σύνολο των μελών της ένωσης ή 
κοινοπραξίας. 

 

3. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τη χρηματοπιστωτική και οικονομική 
ικανότητα για την Εκτέλεση του Έργου. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του Υποψηφίου 
Αναδόχου για το σύνολο των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων θα πρέπει να 
υπερβαίνει το 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος 
Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών 
χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, 
θα πρέπει να υπερβαίνει στο 100% του υπό ανάθεση έργου. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος δύναται να 
αποδείξει τη χρηματοοικονομική του επάρκεια:  

Α) Με την περιγραφή των οικονομικών μεγεθών (μετοχικό κεφάλαιο, κύκλος εργασιών, κέρδη) 
των τριών τελευταίων ετών (2012-2014). 

ή 

Β) Με ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών ή εκκαθαριστικά σημειώματα της εφορίας σε 
περίπτωση φυσικών προσώπων, των τριών τελευταίων (3) οικονομικών χρήσεων (2012-2014), 
καθώς και τις καταστάσεις των αποτελεσμάτων χρήσης, εφόσον ο προσφέρων υποχρεούται στην 
κατάρτιση και δημοσίευση τους.  

Στην περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός του 2014 δεν έχει δημοσιευθεί, οι προσφέροντες 
μπορούν να υποβάλλουν: 

Α) ισοζύγιο μηνός Δεκεμβρίου 2014 και κατάσταση στην οποία να εμφανίζεται ο Συνολικός 
Κύκλος Εργασιών για τη χρήση του 2014 και οι λογαριασμοί που εμφανίζονται στο ισοζύγιο, 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας περί εγκυρότητας 
των υποβαλλόμενων στοιχείων,  

ή 

Β) αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έτους 2014, συνοδευόμενη με εκτύπωση του 
αποδεικτικού κατάθεσης στο taxisnet ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 

4. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλες τεχνικές και επαγγελματικές 
ικανότητες, οι οποίες αποδεικνύονται με τα ακόλουθα: 

(α) Γενικές πληροφορίες για την επιχειρηματική δομή (νομική μορφή, έτος ίδρυσης, οργάνωση, 
εύρος δραστηριοτήτων), την τεχνική υποδομή (γραφεία, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, 
λογισμικό), το απασχολούμενο προσωπικό και τη δυνατότητα παροχής των ζητούμενων 
υπηρεσιών, καθώς και περιγραφή των μέσων ποιοτικού ελέγχου των παρεχομένων από αυτόν 
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υπηρεσιών. 

(β) Υπεύθυνη Δήλωση για τα τεχνικά μέσα και το μηχανικό και τεχνικό εξοπλισμό που έχει στην 
διάθεσή του ο Υποψήφιος Ανάδοχος 

(γ)  Πρόσφατη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, με το πρωτόκολλο κατάθεσης από την 
αρμόδια αρχή. 

(δ) Κατάλογο όλων των στελεχών που θα απασχοληθούν στο έργο, σύμφωνα με τον ακόλουθο  
πίνακα και αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 
Δ, στα οποία θα αποτυπώνονται η θέση τους στην προτεινόμενη ομάδα έργου, τα 
χαρακτηριστικά των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους που συνδέονται με το έργο και θα 
προκύπτει η εξειδικευμένη τους γνώση ως προς την υλοποίηση του υπό ανάθεση έργου. 
Επίσης, να κατατεθεί επιπρόσθετα, για κάθε ένα από τα μέλη της ομάδας έργου που δεν είναι 
μόνιμα στελέχη του, Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να δηλώνεται ότι υπάρχει συμφωνία 
συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου και αποδοχή των όρων 
του παρόντος διαγωνισμού. Τέλος, να κατατεθούν για τον υπεύθυνο έργου ή και τον 
αναπληρωτή του (εφόσον ορίζεται) αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα, σύμφωνα με το 
Υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ.  

Πίνακας προτεινόμενων στελεχών  

Α/Α 
ΣΤΕΛΕΧ
ΟΣ 

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ 
ΟΜΑΔΑ 
ΕΡΓΟΥ 

ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΕΤΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

ΓΝΩΣΗ 
ΑΓΓΛΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

       

 
(ε) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 για την αλήθεια των στοιχείων 

που αναγράφονται στον πίνακα προτεινόμενης στελέχωσης αυτού, καθώς επίσης και δέσμευση 
για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση κατά το στάδιο της κατακύρωσης οποιουδήποτε 
πρόσθετου στοιχείου τεκμηρίωσης ενδέχεται να ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  

  
(στ) Πίνακα πρόσφατων (των τελευταίων τριών χρόνων) σχετικών έργων, αναλόγου φύσεως και 

μεγέθους, που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς από τον Προσφέροντα, στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό. Θα πρέπει να εμφαίνεται αναλυτικά το αντικείμενο, η αμοιβή ή το κόστος, το 
ποσοστό συμμετοχής του διαγωνιζόμενου στο έργο και το χρονικό διάστημα παροχής των 
υπηρεσιών ή εκτέλεσης των έργων, καθώς και οι αποδέκτες ή οι χρηματοδότες τους, δημόσιοι 
ή ιδιωτικοί φορείς. Θα πρέπει τα σχετικά στοιχεία να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά και 
εμπεριστατωμένα ώστε να δίνουν σαφή εικόνα της εμπειρίας του Προσφέροντος σε 
παρόμοιες με τις ζητούμενες υπηρεσίες ή εργασίες. Αν οι παραλήπτες των έργων ή οι 
χρηματοδότες είναι φορείς του δημοσίου τομέα, οι παραδόσεις ή η ολοκλήρωση των 
εργασιών να αποδεικνύονται με πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής ή άλλο έγγραφο 
που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή. Αν ο παραλήπτης ή 
ο χρηματοδότης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται είτε πιστοποιητικό που 
συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή δήλωση του υποψηφίου στην οποία θα αναφέρονται 
υποχρεωτικά τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου παρακολούθησης/παραλαβής του 
έργου εκ μέρους του χρηματοδότη/αντισυμβαλλομένου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:  

Πίνακας Έργων  

Α/Α 
ΠΕΛΑΤΗΣ / 
ΑΝΑΘΕΤΟΥ
ΣΑ ΑΡΧΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΜΟΙΒΗ 
(Euro) 

ΤΡΕΧΟΥΣ
Α ΦΑΣΗ 
ΕΞΕΛΙΞΗΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
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Α/Α 
ΠΕΛΑΤΗΣ / 
ΑΝΑΘΕΤΟΥ
ΣΑ ΑΡΧΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΜΟΙΒΗ 
(Euro) 

ΤΡΕΧΟΥΣ
Α ΦΑΣΗ 
ΕΞΕΛΙΞΗΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

       

 

(ζ)  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 για την αλήθεια των στοιχείων 
που αναγράφονται στον πίνακα έργων αυτού, καθώς επίσης και δέσμευση για την 
προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση, εφόσον ζητηθούν, πιστοποιητικών στοιχείων, όπως 
αποδεικτικά πιστοποίησης από πελάτες και σχετικές βεβαιώσεως ή συμβάσεις για την 
υλοποίηση των έργων που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα καθώς και οποιοδήποτε 
πρόσθετο στοιχείο τεκμηρίωσης ενδέχεται να ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  

 (η) Αναφορά του τμήματος της Σύμβασης, το οποίο ο Προσφέρων προτίθεται να αναθέσει σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας. 

(θ) Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους 
την υλοποίηση τμήματος των υπό ανάθεση Υπηρεσιών, τότε θα πρέπει να καταθέσει 
συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα και έγγραφη δήλωση των νομίμων εκπροσώπων των 
υπεργολάβων ότι αποδέχονται την παροχή του αντίστοιχου τμήματος των Υπηρεσιών σε 
περίπτωση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στον Προσφέροντα. Εφόσον 
ο υπεργολάβος είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει να αναφερθούν τα εμπλεκόμενα φυσικά 
πρόσωπα και να προσκομιστούν οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις. 

Πίνακας Υπεργολάβων 

Περιγραφή τμήματος Έργου  που προτίθεται ο 
υποψήφιος Ανάδοχος  να αναθέσει σε 
Υπεργολάβο 

Επωνυμία 
Υπεργολάβου 

Ημερομηνία 
Δήλωσης 
Συνεργασίας 

   

 

Επισημαίνεται ότι κάθε υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που συμμετέχει στο διαγωνισμό 
αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν μπορεί, επί ποινή αποκλεισμού, να μετέχει σε 
περισσότερες από μια προσφορές. 

4. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συμπληρώσει τον Πίνακα Συμμόρφωσης του 
Παραρτήματος Α΄ συμφωνα με τις οδηγίας της παραγράφου 2 του Παραρτήματος Β΄της παρούσης. 

 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, 
ακολουθώντας την κατωτέρω διδικασία εγγραφής: 

 
Οι οικονομικοί φορείς αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από τον σύνδεσμο 
«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 
• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)  που 
αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
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Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δε 
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT ΙdentificationNumber) και 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα  
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και 
σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω της 
διαδικτυακής πύλης του Συστήματος.Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή µέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το 
αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού 
ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του 

 

 

3.4 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 

 (α)  Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου  3.3. 

(β) Όσοι, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα, έχουν εις βάρος τους οριστική καταδικαστική απόφαση, 
για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που απαριθµούνται κατωτέρω: 

I. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου. 

II. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. 

III. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

IV. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 

(γ) Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή 
πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια 
διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

(δ) Όσοι, εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία 
προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

(ε) Όσοι έχουν καταδικασθεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις 
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νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα 
σχετικό µε την επαγγελµατική τους διαγωγή. 

(στ) Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα που αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε 
µε οποιοδήποτε µέσο. 

(ζ) Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένοι. 

(η) Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την πληρωµή των φόρων και 
τελών σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι. 

(θ) Όσοι είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται από την προκήρυξη. 

(ι) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ ή 
ΑΕ του ∆ηµοσίου τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συµβατικές τους υποχρεώσεις. 

(ια) Όσοι αποκλείσθηκαν από διαγωνισµούς προµηθειών στο Ελληνικό ∆ηµόσιο µε απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης. 

(ιβ) Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω 
κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση. 

  (ιγ) Όσοι αποκλείονται για λόγους που αναφέρονται στις λοιπές διατάξεις της παρούσας.  

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, για την ολική απόρριψη αρκεί οποιαδήποτε από τις 
παραπάνω προϋποθέσεις αποκλεισμού να ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης ή 
κοινοπραξίας. 

 

 

 

4. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

4.1 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν προσφορές μέσα στην 
προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα Προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής είναι εκπρόθεσμες και δεν γίνονται δεκτές από το 
Σύστημα. 

Οι προσφορές πρέπει να: 

i. Έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο που αναφέρεται στο Παράρτημα Β και να 
φέρουν την ηλεκτρονική υπογραφή του Προσφέροντος. 

ii.  Αναγράφουν τη συνολική τιμή της προσφοράς αριθμητικώς και ολογράφως. 

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες για τη 
δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών είναι υποχρεωτικό για τους Προσφέροντες να αναφέρουν σε 
ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της 
έννοιάς τους. 

Έγγραφα που εκδίδονται στο εξωτερικό θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από νόμιμη μετάφραση 
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στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της μετάφρασης και του πρωτοτύπου, 
υπερισχύει το πρωτότυπο. 

 

4.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι Προσφέροντες οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να υποβάλλουν 
εγγύηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των Υπηρεσιών, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, δηλαδή 
ποσού χιλίων εννιακοσίων πενήντα ένα ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (1.951,22€). 

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας ή συνεταιρισμών προσώπων που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να είναι ενιαία στο όνομα όλων των μελών της ένωσης ή 
κοινοπραξίας ή συνεταιρισμού. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς, λαμβανομένων υπόψη και όσων αναφέρονται στο άρθρο 4.5 της 
παρούσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, εντός τεσσάρων (4) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, ενώ στους λοιπούς 
Προσφέροντες μέσα σε τέσσερις (4) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της Κατακύρωσης. 

Οι εγγυήσεις όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 157, παράγραφοι 1 και 3, του ν. 4281/2014, 
εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων 
Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν.2513/1997 (Α΄139) 
και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με το γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος, εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από νόμιμη 
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ εκτος 
εάν παρεχονται με το γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε 
αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. όποτε συντάσσονται σύμφωνα με τις ισχύουσες για το 
Ταμείο διατάξεις. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει 
εμπρόθεσμα τη Σύμβαση ή να καταθέσει πριν την υπογραφή της Σύμβασης την εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.2 κατωτέρω, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα 
οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, αυτός 
κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

 

4.3  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ &  ΑΙΤΗΣΗ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην Διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα της 
Αναθέτουσας Αρχής www.axiosdelta.gr την 11-06-2015, ημέρα Πέμπτη. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από την Αναθέτουσα Αρχή συμπληρωματικές 
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης έως και 06-07-2015, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακλή πύλης www.promitheus.gov.gr, 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων 
υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν 
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σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα 
από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό 
αρχείο σε μορφή αρχείου pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να 
είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκριήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο 
τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα αναρτήσει την απάντηση της συνολικά για όλες τις διευκρινίσεις που 
έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί 
για τη λήξη υποβολής των προσφορών. 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές 
με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας 
άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π. Δ. 118/2007, αυτές παρέχονται το 
αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις 
εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

Μετά την υποβολή και την αποσφράγιση των Προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή 
αποκρούσεις όρων της Προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

 

4.4  ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

4.4.1 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την προσφορά τους, 
μη εξαρτώμενη από όρο, προϋπόθεση, αίρεση ή επιφύλαξη, ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα µε τα 
αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» καθώς και εν γένει το 
κανονιστικό πλαίσιο της παρούσας Προκήρυξης.  

 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 
Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗΔΗΣ:  
11-06-2015, ημέρα Πέμπτη 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
12-07-2015, ημέρα Κυριακή και ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ. 

 
ΚΑΤΑΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
18-07-2015, ημέρα Σάββατο και ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προετοιμάζουν την προσφορά τους στο σύστημα αμέσως μετά τη 
δημοσιοποίηση του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., θα έχουν όμως τη δυνατότητα 
να την υποβάλλουν μόνο μετά το πέρας της προθεσμίας που έχει η αναθέτουσα αρχή για παροχή 
διευκρινίσεων επί όρων της διακήρυξης, η οποία είναι το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική 
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ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή 12-07-2015, ημέρα Κυριακή και ώρα Ελλάδος 
10:00 π.μ. 

 
Επισημαίνεται ότι συμμετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν προσφορά 
μετά την υποβολή της.  

 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)». 

 
Η Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη υποβολή της αιτήσεως 
συμμετοχής ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν στην εν λόγω διαδικτυακή 
πλατφόρμα. Μετά την κατάθεση της αιτήσεως συμμετοχής δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, 
εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και 
αξιολόγησης προσφορών. 

 
 

4.5 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την 
τελευταία αναγραφόμενη στο άρθρο 4.4 της παρούσης, ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. 
Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο από τον παραπάνω θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Π.Δ. 118/2007. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απευθύνει σχετικό αίτημα προς τους Προσφέροντες, πέντε (5) 
ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους σχετικά με την παράταση ισχύος αυτών και 
ταυτόχρονη παράταση των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής. Οι Προσφέροντες οφείλουν να 
απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την 
αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, εάν αυτές δεν ισχύουν 
και για τυχόν παρατάσεις Η κατακύρωση του Διαγωνισμού μπορεί να γίνει και μετά την 
παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, δεσμεύει όμως τον Ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την 
αποδεχτεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεγέντος η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά 
επιλογής. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 
οπότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά 
τους, εφ όσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, είτε όχι. Στην 
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρετείναν τις 
προσφορές τους. 

Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη λήξη της ισχύος της 
προσφοράς ή μετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η Κατακύρωση δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο 
μόνον εφόσον αυτός την αποδεχθεί. 

Οι Προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος αυτής μετά την 
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κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος αυτής αποσυρθεί, ο διαγωνιζόμενος 
υπόκειται στις παρακάτω κυρώσεις: 

(α) Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 

(β) Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

 

4.6  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή Προσφορά που, κατά τη κρίση της αρµόδιας 
Επιτροπής Διενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών εξομοιώνεται µε 
αντιπροσφορά, δεν λαµβάνεται υπόψη. 

4.7  ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Προσφορές οι οποίες αφορούν μέρος της παρούσας δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  
 
4.8  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές θα συντάσσονται και θα υποβάλλονται σύμφωνα με το Παράρτημα Β της παρούσας 
Προκήρυξης. 

Στην προσφορά πρέπει απαραίτητα να δηλώνει ο Προσφέρων ότι έλαβε γνώση των όρων της 
παρούσας Προκήρυξης και των Παραρτημάτων της, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της 
Προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι 
παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται επουσιώδεις. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών 
προσφορών ή αντιπροσφορών. Εάν υποβληθούν εναλλακτικές προσφορές απορρίπτονται. 
 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα. 
 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι συντάσσουν την προσφορά τους συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., το οποίο στη συνέχεια παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο 
που υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τους υποψηφίους αναδόχους. Εφόσον οι τεχνικές 
προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., οι υποψήφιοι ανάδοχοι επισυνάπτουν ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Από το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. εκδίδεται ηλεκτρονική 
απόδειξη υποβολής προσφοράς. 

 
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ηλεκτρονικό φάκελο. Μέσα στον κυρίως ηλεκτρονικό 
φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα, κατά το στάδιο υποβολής της 
προσφοράς, στοιχεία και συγκεκριμένα: 
- Ένας ηλεκτρονικός υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά», ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία/δικαιολογητικά που αναφέρονται στο 
Παράρτημα Β της παρούσας. 

- Χωριστός ηλεκτρονικός υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά», ο οποίος 
περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα Β της παρούσας. 

 
Κάθε ηλεκτρονικός φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς θα περιέχει 
αναλυτικό πίνακα περιεχομένων, στον οποίο θα καταγράφονται όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία 
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κατά σειρά και αντιστοιχία προς τις παραγράφους των αντιστοίχων άρθρων της παρούσας 
Προκήρυξης. 
 
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών έχει το δικαίωμα αφού το 
κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον Προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων ή/και 
συμπληρωματικών στοιχείων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή 
η παροχή των συγκεκριμένων διευκρινίσεων ή/και συμπληρωματικών στοιχείων είναι 
υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις θα 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης στην Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών εντός της προθεσμίας που αυτή θα ορίζει κατά 
περίπτωση, ενώ, από τις διευκρινίσεις που δίδονται από Προσφέροντες σύμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν.  

 

 

5. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

5.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, καθώς και η ανάδειξη της 
χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς γίνεται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους από την 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών. 

 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την 24-07-2014, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

 
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 
υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι 
των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων 
στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι 
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

 
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.  
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση των προσφορών και των δικαιολογητικών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 
Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

 
     Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

• Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, που έχει ορισθεί από 
την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει 
στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνική Προσφορά» των ηλεκτρονικών προσφορών. 

• Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών συντάσσει και 
υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης του προαναφερόμενου υποφακέλου των 
ηλεκτρονικών προσφορών. 
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• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 
προσφορών.  

• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφοράς τους μέσω της ανάρτησης στο Σύστημα των σχετικών αποφάσεων της Α.Α. 

• Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών ή άλλοι πιστοποιημένοι 
χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους 
συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων 
δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των 
κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 

 
Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις σε λεπτομερή έλεγχο ως προς την 
ακρίβεια, πληρότητα και επάρκεια των υποβληθέντων στοιχείων των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και διαπιστώνει τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τους απαράβατους όρους της 
παρούσας διακήρυξης συντάσσοντας σχετικό πρακτικό με το οποίο εισηγείται αιτιολογημένα 
στην Α.Α. την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών των διαγωνιζομένων που έχουν 
υποβάλλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα δεν πληρούν τους όρους της παρούσας. 
Στο εν λόγω πρακτικό αναφέρονται και τα στοιχεία των διαγωνιζόμενων των οποίων οι φάκελοι 
αποσφραγίσθηκαν. 

 
Διευκρινίσεις μπορούν να ζητούνται μόνο επί κατατεθειμένων δικαιολογητικών. Αποδεκτοί 
γίνονται όσοι προσφέροντες έχουν υποβάλει νομίμως τα δικαιολογητικά της παρούσας και 
εφόσον αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας. 

 
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και της Τεχνικής Προσφοράς και την 
συμφωνία αυτών με τους όρους της παρούσας, η Επιτροπή συντάσσει αιτιολογημένο πρακτικό με 
τις προσφορές που γίνονται δεκτές καθώς και τις τυχόν απορριπτέες προσφορές το οποίο 
υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 
Στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική ενιαία απόφαση με την οποία επικυρώνονται 
τα πρακτικά της Επιτροπής (που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
Απόφασης) τα οποία αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και της Τεχνικής 
Προσφοράς, η οποία αναρτάται στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους 
προκειμένου να ασκήσουν εφόσον επιθυμούν τις προβλεπόμενες ενστάσεις του άρθρου 5.4. 

 
Ακολούθως η Επιτροπή προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονομική 
Προσφορά» των υποψηφίων αναδόχων που συνεχίζουν και σε αυτό το στάδιο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές 
προσφορές αποσφραγίστηκαν θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών 
που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 
Οι φάκελοι των οικονομικών μη αποδεκτών προσφορών των λοιπών προσφερόντων δεν 
αποσφραγίζονται. Η Επιτροπή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονομικές προσφορές και συντάσσει 
πρακτικό με το οποίο γνωμοδοτεί για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές, τις τιμές των 
αποδεκτών προσφορών και συντάσσει τον πίνακα τελικής κατάταξης των διαγωνιζομένων, με 
βάση τη χαμηλότερη τιμή. 

 
Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή δύναται να διορθώσει προφανή 
σφάλματα που προκύπτουν από την τέλεση μαθηματικών πράξεων. Δεσμευτική για τον 
προμηθευτή είναι η προσφορά μετά την τυχόν διόρθωση των σφαλμάτων της από την Επιτροπή. 
 
Αφού ολοκληρώσει το πρακτικό της η Επιτροπή, το υποβάλλει στην Α.Α. για έκδοση της σχετικής 
απόφασης στην οποία θα περιλαμβάνεται ο τελικός πίνακας κατάταξης, οι τυχόν απορριφθείσες 
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προσφορές και θα αναφέρεται ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Η 
απόφαση της Α.Α. στην οποία επισυνάπτεται υποχρεωτικά το Πρακτικό της Επιτροπής 
Αξιολόγησης, αναρτάται στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και κοινοποιείται με τηλεομοιοτυπία στους 
διαγωνιζόμενους προκειμένου να ασκήσουν εφόσον επιθυμούν τις προβλεπόμενες ενστάσεις του 
άρθρου 5.4. 

 

 

5.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής.  

Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι µε ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές, 
επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι 
προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχεική 
ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε 
μορφή αρχείου pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περιπτωση κα αναφέρονται στις παραγράφους 1.1.1 , 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4 και 1.1.5 του Παραρτήματος Β της παρούσας Προκήρυξης. Τα δικαιολογητικά 
προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία που 
διενεργεί το διαγωνισμό. 

Η Κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής.  

Μετά το Πρακτικό της Επιτροπής, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει τη σχετική απόφαση κατακύρωσης 
η οποία αναρτάται στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και κοινοποιείται υποχρεωτικά στους λοιπούς συμμετέχοντες. 
Στον υποψήφιο στον οποίο γίνεται η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση μετά την 
εξέταση τυχών υποβληθεισών ενστάσεων ή/και προσφυγών του άρθρου 5.4 της παρούσας ή την 
άπρακτη παρέλευση των σχετικών προθεσμιών και τον καλεί να προσέλθει εντός δέκα (10) 
ημερών για την υπογραφή της σύμβασης. Με την ανακοίνωση αυτή, η Σύμβαση θεωρείται ως 
συναφθείσα, το δε έγγραφο του Συμφωνητικού που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.  
 
5.3 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

Κατά της διακήρυξης του Διαγωνισμού, της συμμετοχής Υποψηφίου σε αυτόν και της νομιμότητας 
της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση για λόγους 
νομιμότητας και ουσίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 
118/2007. 
Συγκεκριμένα: 
Α)  Κατά της διακήρυξης του Διαγωνισμού: μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη 

δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών.  
Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 
δημοσίευσης και υποβολής των προσφορών.  
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριμένα, η 
ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών και εγκρίνεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την καταληκτική ημέρα υποβολής των προσφορών.  



 

 25

Β)  Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν τη συμμετοχή 
οποιουδήποτε Υποψηφίου στο Διαγωνισμό ή τη διενέργεια του Διαγωνισμού ως προς τη 
διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του 
ίδιου του Διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα.  
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριμένα, η 
ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του Διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού από την Επιτροπή Αξιολόγησης και 
εκδίδεται η σχετική απόφαση.  
Η ένσταση κατά της συμμετοχής Υποψηφίου στο Διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε 
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της.  

Γ)  Κατά της διενέργειας του Διαγωνισμού έως την απόφαση που εγκρίνει τον πίνακα κατάταξης 
των Υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά επιτυχίας μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από της ανακοινώσεως των σχετικών αποφάσεων στους Υποψήφιους.  
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της σε 
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η 
Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων 
στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την 
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας 
Αρχής. Συγκεκριμένα, η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών 
και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής και η απόφαση 
εκδίδεται το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής ενστάσεων. 

Δ) Κατά της κατακυρωτικής απόφασης, μετά τον έλεγχο της νομιμότητας και πληρότητας των 
δικαιολογητικών του άρθρου 11.3 της παρούσας μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) 
εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος έλαβε γνώση της ανωτέρω 
κατακυρωτικής απόφασης.  
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον 
Υποψήφιο κατά του οποίου στρέφεται. Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η 
Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων 
στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την 
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας 
Αρχής. Συγκεκριμένα, η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών 
και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής και η απόφαση 
εκδίδεται το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της ως άνω τριήμερης 
προθεσμίας.     

 
Ο υποψήφιος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν εις βάρος του οποιασδήποτε μορφής 
κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του ΠΔ 118/2007, να υποβάλει 
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων από την Αναθέτουσα Αρχή. Επί της 
προσφυγής αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου για το Διαγωνισμό. Η εν λόγω απόφαση δεν 
επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.  
 
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από 
τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς – χρήστες με τη διαδικασία που ορίζεται από το 
TAXISNET του Υπουργείου Οικονομικών και σε μορφή αρχείου pdf προσκομιζόμενα εντός τριών 
(3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή 
βάσει του Ν.3943/2011(ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού 
παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13 (ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. Για το 
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παραδεκτό της άσκησης ένστασης υποβάλλεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 
0,10% επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί 
να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000,00) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ.  
 
Νόμιμη είναι η υποβολή προς την Αναθέτουσα Αρχή μέσω της διαδικτυακής 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα 
λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της 
κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

 

5.4 ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει το διαγωνισμό σε κάθε 
στάδιο της διαδικασίας, ιδίως (αλλά όχι μόνο) εάν: 

� παρατηρηθεί παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα 
της διαδικασίας, 

� το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται επαρκώς αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 
� ο ανταγωνισμός κριθεί ανεπαρκής, 
� τεκμηριωθούν ενδείξεις συνεννόησης των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού 

ανταγωνισμού,  
� συντελεστεί σημαντική μεταβολή των αναγκών που καλύπτονται από το Έργο του 

διενεργούμενου διαγωνισμού, περιλαμβανομένης της περιπτώσεως να μην επαρκεί ο 
χρόνος υλοποιήσεως του Έργου ούτως ώστε αυτό να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα απώτατα 
όρια που εκάστοτε ορίζονται για την υλοποίηση έργων που συγχρηματοδοτούνται από το 
ΕΣΠΑ.  

Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα 
αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 
 

 

6. Η ΣΥΜΒΑΣΗ 

6.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ &  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Προσφέρων στον οποίο κατακυρώνεται ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος να προσέλθει, μέσα 
σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της ανακοίνωσης της Κατακύρωσης, να 
υπογράψει τη Σύμβαση, προσκομίζοντας, ταυτόχρονα, τα παρακάτω στοιχεία:  

(α) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο ή ένωση ή κοινοπραξία προσώπων, τα 
έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση. 

(β) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση ή κοινοπραξία, το συμφωνητικό έγγραφο σύστασης 
της ένωσης ή κοινοπραξίας. Στην περίπτωση κοινοπραξίας, ο τύπος του εγγράφου είναι 
συμβολαιογραφικός. 

(γ) Την εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης.  

Η Σύμβαση, η οποία θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα περιλαμβάνει τους όρους και τις 
προϋποθέσεις για την παροχή των Υπηρεσιών καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την Κατακύρωση, την προσφορά του Αναδόχου και 
την Προκήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας, και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων 
σφαλμάτων ή παραδρομών. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι οικείες διατάξεις 
του Π.Δ. 118/07 και του Αστικού Κώδικα. 
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Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου 
της Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς του Αναδόχου ή της εγγύησης συμμετοχής, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον 
εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και την 
παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της εγγύησης συμμετοχής ή την αντικατάστασή της με 
την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Αν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία των δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να παρουσιασθεί 
για να υπογράψει τη Σύμβαση ή ο Ανάδοχος αρνηθεί να καταθέσει, προ της υπογραφής της 
Σύμβασης, οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω εγγράφων και εγγυήσεων, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να 
τον κηρύξει έκπτωτο και να αποφασίσει την ανάθεση του διαγωνισμού στον επόμενο κατά σειρά 
κατάταξης ή την επανάληψη του διαγωνισμού. Και στις δύο περιπτώσεις, η απόφαση λαμβάνεται 
σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου και επιφέρει τη λήψη κάθε μέτρου για την αποκατάσταση κάθε 
ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής. 

Τέλος, αναφέρεται οτι δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που 
επισυνάπτεται στο τεύχος της παρούσας προκήρυξης, ούτε κατά οποιοδήποτε τρόπο τροποποίηση 
ή συμπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου. 

 

6.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο Προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά 
την υπογραφή της Σύμβασης, να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, το 
ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, η οποία θα 
προκύψει μετά την Προσφορά του Αναδόχου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι ενιαία στο όνομα όλων των μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο της συμβατικής ημερομηνίας οριστικής 
παραλαβής κατά δύο (2) μήνες και επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των Υπηρεσιών και 
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλομένους. Σε περίπτωση 
παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, θα παρατείνεται, αντίστοιχα, η 
διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, χωρίς να θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 9 περί 
κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α’ 139) και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίσης, να εκδίδεται από το 
Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  

Εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται σε άλλο κράτος, εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από 
νόμιμη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Γ, εκτός εάν παρέχεται με το γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού, όποτε συντάσσεται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες για το Ταμείο διατάξεις. 

 
6.3 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και την παραλαβή των Υπηρεσιών έχει 
οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής σύμφωνα με την 
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υπ’ αριθ. 03/141/10-06-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης. Η 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής θα παραλάβει το σύνολο των Υπηρεσιών 
συντάσσοντας σχετικό πρακτικό, μετά από τη διενέργεια ελέγχων για την τήρηση των τεχνικών 
προδιαγραφών.  

Το έργο αποτελείται από μία μόνο φάση η χρονική διάρκεια της οποίας είναι 2 μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος ολοκλήρωσης των 
παραδοτέων της τελικής φάσης πρέπει να είναι έως την 30/10/2015. 

 

Η διαδικασία παραλαβής των υπηρεσιών περιγράφεται ως εξής: 

• Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής θα μεταβαίνει στις επιμέρους περιοχές ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα όπου θα βεβαιώνει την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών και θα 
συντάσσει ανά εβδομάδα το σχετικό Πρακτικό. 

• Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής διαπιστώσει ότι δεν 
εκτελέστηκαν όλες οι εν λόγω υπηρεσίες ή δεν εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του Παραρτήματος Α΄, τότε μετά από σχετική έγγραφη ειδοποίηση της στην οποία 
αποτυπώνονται οι παρατηρήσεις της, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες 
ενέργειες εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών.  

• Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής διαπιστώσει ότι ο ανάδοχος 
δεν συμορφώθηκε σύμφωνα με τις έγγραφες παρατηρήσεις της ή οι διορθωτικές ενέργειες του 
Αναδόχου δεν ικανοποιούν τα ελάχιστα κριτήρια αξιολόγησης ποιότητας, τότε μετά από 
σχετική έγγραφη ειδοποίηση της στην οποία θα αποτυπώνονται εκ νέου οι παρατηρήσεις της 
Επιτροπής, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες εντός επτά (7) 
ημερολογιακών ημερών.  

• Εάν και μετά από τις επαναληπτικές παρατηρήσεις ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις 
υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, κινούνται διαδικασίες κήρυξης 
του Αναδόχου έκπτωτου. 

 

 
6.4 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η καταβολή της αμοιβής στον Ανάδοχο θα γίνει σε ευρώ και εφάπαξ με την ολοκλήρωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και την έγκριση της έκθεσης απολογισμού από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Για την πληρωμή θα εκδοθούν από τον Ανάδοχο τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / 
δικαιολογητικά. Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος θα προσκομίσει ασφαλιστική και φορολογική 
ενημερότητα πριν τη διενέργεια της πληρωμής.  

Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τους 
ισχύοντες εκάστοτε νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση ή κοινοπραξία προσώπων, η κατανομή της αμοιβής θα 
γίνεται με βάση την δηλωθείσα ποσοστιαία συμμετοχή κάθε μέλους στην ένωση ή κοινοπραξία. 

 

 
7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

7.1 ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που θα αναλάβει με τη Σύμβαση με τη δέουσα 
προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, σύμφωνα με 
τους όρους της Σύμβασης, της προσφοράς του, της παρούσας Προκήρυξης και της σχετικής 
νομοθεσίας, αλλιώς υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στις 
Υπηρεσίες (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την 
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, καθώς και να παρίσταται, εφόσον του ζητηθεί, σε κάθε φύσεως 
ελέγχους ή επιθεωρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ή/και άλλων αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων. 

 

7.2 ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΈΝΩΣΗΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αποτελείται από ένωση ή κοινοπραξία προσώπων, κάθε μέλος της 
ένωσης ή κοινοπραξίας ευθύνεται ευθέως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής για την εκτέλεση της Σύμβασης. Τυχόν υφιστάμενες συμφωνίες μεταξύ των μελών της 
ένωσης ή κοινοπραξίας περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνο στις εσωτερικές τους 
σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως 
λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων 
μελών σε σχέση με την παροχή των Υπηρεσιών. 

 

7.3 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 

Ο Ανάδοχος, για την παροχή των Υπηρεσιών, δύναται να χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που 
έχει προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην προσφορά του 
Τμήμα των Υπηρεσιών. 

Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων και των 
εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες 
του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο, που έχει συμπεριλάβει στην προσφορά 
του σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον 
υπεργολάβο, μόνον εφόσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής 
που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. 

Σε κάθε περίπτωση, η αντικατάσταση ή χρησιμοποίηση άλλου υπεργολάβου υπόκειται στην 
προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος 
ενημερώνει προηγουμένως την Αναθέτουσα Αρχή για τη διακοπή της συνεργασίας ή την πρόθεσή 
του να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου 
υπεργολάβου και το αντικείμενο που θα εκτελέσει, μαζί με την απαιτούμενη τεκμηρίωση για την 
απόδειξη της συνδρομής στο πρόσωπό του των κριτηρίων που ίσχυσαν για την ανάθεση της 
Σύμβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και 
κάθε άλλου προσώπου εμπλεκομένου στην παροχή των Υπηρεσιών που, κατά την βάσιμη και 
αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των Υπηρεσιών, ο δε Ανάδοχος 
υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε 
εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση 
αντικατάσταση. 

Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, 
χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης και 
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να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07, όπως αυτό ισχύει. 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση των Υπηρεσιών φέρει αποκλειστικά ο 
Ανάδοχος. 

 
7.4  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μην γνωστοποιήσει σε 
οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη προς τούτο έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας 
Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του ή που ο ίδιος θα 
ανακαλύψει κατά την παροχή των Υπηρεσιών και την εκπλήρωση των συμβατικών του 
υποχρεώσεων. Περαιτέρω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά, ώστε το προσωπικό του, οι 
υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενο με αυτόν πρόσωπο για την παροχή των Υπηρεσιών να 
τηρήσουν την ως άνω υποχρέωση. 

Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή  
δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της, την παύση της κοινοποίησης των 
εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον, ενώ δικαιούται επίσης να κηρύξει 
τον Ανάδοχο έκπτωτο και να εφαρμόσει τις κυρώσεις του Π.Δ. 118/07, όπως αυτό ισχύει. 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τις Υπηρεσίες χωρίς την 
προηγούμενη προς τούτο έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε 
δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν 
δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή 
της. 

 

7.5 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο τη Σύμβαση ή 
μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτή, χωρίς την προηγούμενη 
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση έγκρισης της οποιασδήποτε ως άνω 
εκχώρησης, οι όροι της Σύμβασης θα δεσμεύουν και τον αναφερόμενο τρίτο, ακόμη και εάν αυτός 
δεν τους έχει ρητά αποδεχθεί. 

Κατ’ εξαίρεση, ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της 
Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.  

Με την επιφύλαξη της ανωτέρω εξαίρεσης, εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση 
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, 
χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης και 
να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07, όπως αυτό ισχύει. 

 

7.6 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων 
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, ως τέτοιων 
νοουμένων γεγονότων που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής των μερών και τα οποία 
αντικειμενικά δεν θα μπορούσαν να αποτραπούν ούτε με την επίδειξη άκρως εξειδιασμένης 
επιμέλειας.  

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του σε 
γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί 
προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και τα περιστατικά εντός είκοσι (20) ημερών 
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από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα 
Αρχή οφείλει να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος του 
Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται η αποδοχή του 
αιτήματος. 

 

 
8. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

8.1 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Η παρούσα Προκήρυξη θα δημοσιευτεί: 

� στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.axiosdelta.gr.  

� στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

     Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση: 

� στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διαύγειας 

� στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης 

� σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας 

� σε μία ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα για καθένα από τους πέντε νομούς της περιοχής 
ευθύνης του Φορέα (Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας, Κιλκίς και Πέλλας) και σε μία 
εβδομαδιαία εφημερίδα σε έναν απο τους πέντε προαναφερόμενους νομούς. 

� οικεία επιμελητήρια (ΕΒΕΑ, ΤΕΕ) 

Η Προθεσμία για την διενέργεια του διαγωνισμού είναι 30 ημέρες από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων και 
στον ελληνικό τύπο (στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία). 

Τα έξοδα δημοσίευσης της Προκήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο και περιλαμβάνουν τυχόν 
προηγούμενες δημοσιεύεσεις για το ίδιο Υποέργο.  

 

8.2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΌΡΟΙ 

Όλοι οι περιεχόμενοι στην παρούσα Προκήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους 
Προσφέροντες, εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά.  

 

8.3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα - κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια - να 
ανακαλεί, μεταβάλλει, τροποποιεί, συμπληρώνει ή καταργεί οποτεδήποτε οποιουσδήποτε όρους 
της παρούσας χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση ή αιτιολόγηση. Ωστόσο, η Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών θα ενημερώνει εγγράφως όλους τους υποψήφιους 
μετά την πραγματοποίηση οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης. Η Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών δύναται, επίσης, να απευθύνει περιοδικά 
ανακοινώσεις στους υποψήφιους, οι οποίες διευκρινίζουν ή αναλύουν τους όρους της παρούσας, 
αλλά δεν συνιστούν τροποποίηση αυτών. Τυχόν τροποποιήσεις της σύμβασης δεν θα αλλοιώνουν 
το προκηρυσσόμενο αντικείμενο. 

 

8.4 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
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Ούτε η δημοσίευση της παρούσας Προκήρυξης, ούτε η υποβολή προσφορών, υποχρεώνουν την 
Αναθέτουσα Αρχή να συμβληθεί με οποιοδήποτε πρόσωπο, καθώς αναγνωρίζεται σε αυτή το 
δικαίωμα να κηρύξει το διαγωνισμό άκυρο και ανίσχυρο για οποιοδήποτε λόγο ή άνευ λόγου, σε 
οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και μετά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς οι 
υποψήφιοι να δικαιούνται να προβάλουν οποιαδήποτε αξίωση. 

 

8.5 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η παρούσα Προκήρυξη και οι συμβάσεις, που θα καταρτισθούν με βάση αυτή, διέπονται από το 
Ελληνικό και Κοινοτικό Δίκαιο. 

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή 
την εφαρμογή των συμβάσεων ή εξ αφορμής αυτών, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος θα 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής 
πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια 
θα είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

 

8.6 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΓΛΩΣΣΑ 

Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ των μερών θα γίνονται στην Ελληνική 
γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί 
διερμηνεία ή μετάφραση από ή και προς τα ελληνικά για την επικοινωνία των μερών, αυτές θα 
εξασφαλίζονται με φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ 
της μετάφρασης και του πρωτοτύπου, υπερισχύει το πρωτότυπο. 

 

 

9. ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

9.1 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) Ο Ανάδοχος δεν παρέχει τις Υπηρεσίες με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις 
προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

  (β) Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της 
Αναθέτουσας Αρχής.  

(γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική  διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί 
η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, στο σύνολο ή σε 
σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

  (δ)Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 
επαγγέλματός του. 

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της εκ μέρους 
της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ 
ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, 
να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παράβασης, οπότε τα αποτελέσματα της 
καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η 
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Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση 
θεραπευθείσα. 

9.2 Μετά την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 

 α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή 
εκτέλεσης υποχρέωσής του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που  επιβάλλονται για τη 
διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

 β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποια εργασία ή 
προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως 
υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι υπεργολάβοι και 
συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 

 γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που 
αφορούν άμεσα ή έμμεσα τις Υπηρεσίες και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι 
υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν  το ίδιο. 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την 
αξία του παρασχεθέντος μέρους των Υπηρεσιών καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου 
κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με  τη 
Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθάρισης των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές 
επιστολές καταπίπτουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν 
έχει ακόμα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε 
ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην 
αξία του Τμήματος των Υπηρεσιών που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτέλεσης της Σύμβασης, 
να αξιοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο χωρίς αποζημίωση, με διάλυση 
της Σύμβασης για τα εναπομένοντα στάδια των Υπηρεσιών. Για την άσκηση του δικαιώματος 
αυτού απευθύνει γραπτή εντολή προς τον Ανάδοχο. 

Ως προς την κήρυξη του Αναδόχου έκπτωτου, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 118/07, όπως αυτό 
ισχύει. 

 

10. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 
έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 
περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 
2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ 
Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 
4155/2013.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της περιοχής είναι το γεγονός ότι συνορεύει με το πολεοδομικό 
συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και τη βιομηχανική ζώνη με αποτέλεσμα να υφίσταται ανθρωπογενείς 
πιέσεις που εκτός των άλλων έχουν ως αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη ρίψη μπαζών και απορριμμάτων. 
Η επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος με σκουπίδια από τη γύρω περιοχή αλλά και από την πόλη 
της Θεσσαλονίκης που καταλήγουν στο Εθνικό Πάρκο, είναι ένας από τους σημαντικότερους 
παράγοντες υποβάθμισης της περιοχής. Η υποβάθμιση της περιοχής οδήγησε στην απαξίωσή της στις 
συνειδήσεις των τοπικών κοινωνιών, με αποτέλεσμα την αύξηση των παραβατικών δραστηριοτήτων 
εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου. 

 Με στόχο την αναβάθμιση και την ανάδειξη της περιοχής του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού 
Λουδία Αλιάκμονα, έχουν επιλεχτεί δυο περιοχές εντός των Ζωνών Προστασίας της Φύσης όπου 
έχουν συσσωρευτεί μεγάλοι όγκοι αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές, κατεδαφίσεις, απόβλητα 
συσκευασιών και ογκώδη αντικείμενα. Η επιλογή των  σημείων παρέμβασης έχει γίνει με βάση το 
καθεστώς προστασίας της περιοχής, το βαθμό επισκεψιμότητας, αλλά και τον αναμενόμενο αντίκτυπο 
στην τοπική κοινωνία του Εθνικού Πάρκου.  

Οι περιοχές που επιλέχτηκαν για το καθαρισμό είναι οι εξής:   

1. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ -ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟ ΔΑΣΟΣ  ΑΞΙΟΥ 

2. ΚΟΙΤΗ ΓΑΛΛΙΚΟΥ - ΝΟΤΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

3. ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ - ΦΡΑΓΜΑ _ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ 

4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΑΛΛΙΚΟΥ - Α ΕΙΣΟΔΟΣ 

 

Ακολουθεί η σχηματική απεικόνιση των περιοχών καθαρισμού εντός Εθνικού Πάρκου Δέλτα 
Αξιού στα όρια του Δήμου Δέλτα.  
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Εικόνα 1: Σχηματική Απεικόνιση των περιοχών παρέμβασης 
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Περιγραφή των υπηρεσιων καθαρισμού 

Οι  υπηρεσίες που θα αναλάβει ο υποψήφιος Ανάδοχος περιλαμβάνουν:  

α) τη συλλογή - φορτοεκφόρτωση των μη επικίνδυνων αποβλήτων από τα επιλεγμένα σημεία 
παρέμβασης,  

β) τη διαχείριση των επικίνδυνων αμιαντούχων αποβλήτων. Με την έννοια "διαχείριση" επικίνδυνων 
αμιαντούχων αποβλήτων, νοείται η διαλογή επι τόπου και μεταφορά τους σε κατάλληλα 
αδειοδοτημένη Μονάδα και στη συνέχεια η διάθεσή τους. 

γ) τη μεταφορά  των μη επικίνδυνων αποβλήτων στις εγκαταστάσεις όπου θα γίνει  η διαχείριση τους. 
Με τον όρο "Διαχείριση"  νοείται η διαλογή, η επεξεργασία, η ανακύκλωση και η αξιοποίηση  όπου 
αυτό είναι εφικτό. 

δ) τη μεταφορά του επεξεργασμένου υπολείμματος προς διάθεση στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης. 

Ο Υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να ανακυκλώσει ή να αξιοποιήσει κατ' ελάχιστο το 40% της 
συνολικής ποσότητας των μη επικίνδυνων αποβλήτων.  

Περιγραφή των ειδών αποβλήτων 

Τα απόβλητα που εντοπίζονται στους χώρους αφορούν: 

• απόβλητα ιστών φυτών, όπως φυτικά υπολείμματα καθαρισμού αυλών και πάρκων, 
συντήρησης καλλιεργειών - κωδικοί ΕΚΑ 02 01 03 και 20 02  

• μη επικίνδυνα απόβλητα εκσκαφών κατασκευών, κατεδάφισης και ανακαίνισης από ιδιωτικά 
κυρίως έργα αποτελούμενα από τμήματα καθαιρούμενου σκυροδέματος, χωμάτων, πλακιδίων 
κεραμικών και τούβλων, πλαστικών αγωγών, μεταλλικών και ξύλινων κουφωμάτων, 
συσκευασιών χρωμάτων, τμημάτων μονωτικών υλικών κλπ. (κατηγορία 17 του ΕΚΑ - μη 
επικίνδυνα) 

• επικίνδυνα αμιαντούχα απόβλητα καθαίρεσης σκεπών (κατηγορία 17 - κωδικός ΕΚΑ 17 06 
01* και 17 06 05*) 

• απόβλητα ελαστικών αλλά και πλαστικών (ταμπλώ) αυτοκινήτων (κωδικοί ΕΚΑ 16 01 03 και 
16 01 17, 16 01 18, 16 01 19 και 16 01 20) 

• ογκώδη απόβλητα τμημάτων επίπλων κωδικός ΕΚΑ 20 03 07 

• απόβλητα συσκευασίας - μεταφοράς προϊόντων κωδικός ΕΚΑ 15 01  
 

Συνεπώς η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Μονάδας Επεξεργασίας αλλά και η Άδεια Συλλογής 
- Μεταφοράς των υποψήφιων Αναδόχων ή συνεργαζόμενων εταιριών, πρέπει να περιλαμβάνει τους 
εξής κωδικούς ΕΚΑ: 

02 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, 
ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

02 01        απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία 

02 01 03   
  

απόβλητα ιστών φυτών 
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15 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ· ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ 
ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ 

15 01 
συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων 
συσκευασίας) 

15 0101 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 

15 01 02 πλαστική συσκευασία 

15 01 03 ξύλινη συσκευασία 

15 01 04 μεταλλική συσκευασία 

15 01 05 συνθετική συσκευασία 

15 01 06 μεικτή συσκευασία 

15 01 07 γυάλινη συσκευασία 

15 01 09 συσκευασία από υφαντουργικές ύλες 

 

16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 

16 01  

οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα μεταφοράς (περιλαμβανομένων 
μηχανισμών παντός εδάφους) και απόβλητα από τη διάλυση οχημάτων στο τέλος του κύκλου 
ζωής τους και από τη συντήρηση οχημάτων (εξαιρουμένων των κεφαλαίων 13,14 και των 
σημείων 16 06 και 16 08) 

16 01 03   
  

ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

16 0117     σιδηρούχα μέταλλα 

16 01 18   
  

μη σιδηρούχα μέταλλα 

16 0119     πλαστικά 

16 01 20   
  

γυαλί 

17 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ 

ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΡΥΠΑΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ) 

17 01 σκυρόδεμα, τούβλα, πλακίδια και κεραμικά 

17 01 01 σκυρόδεμα 

17 01 02 τούβλα 

17 01 03 πλακίδια και κεραμικά 

17 01 07 
μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 
σημείο 17 01 06 

17 02 ξύλο, γυαλί και πλαστικό 

17 02 01 ξύλο 

17 02 02 γυαλί 

17 02 03 πλαστικό 

17 03 μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας 
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17 03 02 μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 03 01 

17 04 μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους) 

17 04 01 χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος 

17 04 02   
  

αλουμίνιο 

17 04 03   
  

μόλυβδος 

17 04 04   
  

ψευδάργυρος 

17 04 05   
  

σίδηρος και χάλυβας 

17 04 06   
  

κασσίτερος 

17 04 07   
  

ανάμεικτα μέταλλα 

17 04 11   
  

καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10 

17 05        
χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από ρυπασμένες τοποθεσίες), πέτρες και μπάζα 
εκσκαφών  

17 05 04   
  

χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03  

17 05 06   
  

μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05  

17 05 08   
  

έρμα σιδηροτροχιών εκτός εκείνου που περιλαμβάνεται στο σημείο 17 05 07  

17 06        μονωτικά υλικά και υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο  

17 06 04   
  

μονωτικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 06 01 και 17 06 03  

17 08        υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο 

17 08 02   
  

υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται  στο σημείο 17 08 
02  

17 09        άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων  

17 09 04   
  

μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται 
στα σημεία 17 09 01,17 09 02 και 17 09 03 

20 02 απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων) 

20 02 01 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

20 02 02 χώματα και πέτρες 

20 02 03 άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

20 03 άλλα δημοτικά απόβλητα 

20 03 07 ογκώδη απόβλητα 

Επίσης, είτε η Μονάδα Επεξεργασίας του υποψήφιου Αναδόχου είτε η συνεργαζόμενη  (με ιδιωτικό 
συμφωνητικό) με τον Ανάδοχο Μονάδα θα δύναται να επεξεργαστεί βάσει των ΕΠΟ τους ακόλουθους 
κωδικούς ΕΚΑ: 
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17 06        μονωτικά υλικά και υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο  

17 06 01*  
  

μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο 

17 06 03*  
  

άλλα μονωτικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή τις περιέχουν  

17 06 05*  
  

υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο  

Οι παραπάνω κωδικοί επικίνδυνων αποβλήτων θα περιλαμβάνονται και στην Άδεια Συλλογής - 
Μεταφοράς των υποψηφίων Αναδόχων (ή συνεργαζόμενης με αυτούς εταιρίας). Οι υποψήφιοι 
Ανάδοχοι θα καταθέσουν και Βεβαίωση Καταχώρησης τόσο στο Μητρώο Διαχείρισης Μη 
Επικίνδυνων Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ όσο και στο Μητρώο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων 
του ΥΠΕΚΑ. 

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

1. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ -ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟ ΔΑΣΟΣ  ΑΞΙΟΥ 

 

Στη ΠΔ2 Ζώνη (περιοχή Προστασίας της Φύσης) του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού Λουδία 
Αλιάκμονα πλησίον του Ανατολικού (απόσταση 500 μέτρων από τον οικισμό). 

Ποσότητα = 60 m3  

Διάσπαρτα κατά μήκος και παραπλεύρως της αγροτικής οδού σε απόσταση 200 μέτρων.   

Συντεταγμένες (HATT):          Γεωγραφικό Πλάτος : 40°39'43.30"Β 

                                                 Γεωγραφικό Μήκος : 22°41'57.30"Α 

 

Εικόνα 2: Απεικόνιση της περιοχής παρέμβασης  στο χάρτη 
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2. ΚΟΙΤΗ ΓΑΛΛΙΚΟΥ - ΝΟΤΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

 

Εντός  της περιοχή ΠΔ4 Ζώνη (περιοχή Προστασίας της Φύσης) του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού 
Λουδία Αλιάκμονα. 

Ποσότητα =  3400 m3  

Διάσπαρτα σε απόσταση 750 μέτρων κατά μήκος και παραπλεύρως της αγροτικής οδού,  καθώς και σε 
έκταση 35 στρεμμάτων εντός της κοίτης του Γαλλικού. (Έχουν καταγραφεί σημαντικότατοι όγκοι 
κοπριάς οι οποίοι ωστόσο δε συμπεριλαμβάνονται στα απόβλητα  που θα απομακρυνθούν).   

Ποσότητα  = 2tn αμιαντούχα απόβλητα 

 

Συντεταγμένες (HATT):               ΑΠΟ   Γεωγραφικό Πλάτος : 40°38'43.29"Β 

                                                                  Γεωγραφικό Μήκος : 22°50'11.47"Α 

                                                       ΕΩΣ    Γεωγραφικό Πλάτος : 40°39'5.39"Β 

                                                                  Γεωγραφικό Μήκος : 22°50'10.91"Α 

 

 

 

 

Εικόνα 3: Απεικόνιση της περιοχής παρέμβασης στο χάρτη 
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3. ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ - ΦΡΑΓΜΑ _ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ 

 

Εντός  της ΠΔ1 Ζώνη (περιοχή Προστασίας της Φύσης) του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού Λουδία 
Αλιάκμονα. 

Ποσότητα = 280 m3  

Διάσπαρτα σε απόσταση 2000 μέτρων κατά μήκος και παραπλεύρως της αγροτικής οδού, 

(μεταξύ της αγροτικής οδού και της  Λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου, από ταβέρνα Φράγμα έως 
Πελετίδης). 

 

Συντεταγμένες (HATT):             ΑΠΟ    Γεωγραφικό Πλάτος : 40°37'36.60"Β 

                                                                 Γεωγραφικό Μήκος : 22°51'34.80"Α 

                                                    ΕΩΣ      Γεωγραφικό Πλάτος : 40°38'26.60"Β 

                                                                 Γεωγραφικό Μήκος : 22°52'34.90"Α 

Απεικόνιση στο χάρτη: 

 

Εικόνα 4: Απεικόνιση της περιοχής παρέμβασης στο χάρτη 

 

 

4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΑΛΛΙΚΟΥ - Α ΕΙΣΟΔΟΣ 

 

Εντός  της Β6 ΖΩΝΗ του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού Λουδία Αλιάκμονα.  

Ποσότητα =  80 m3  

Διάσπαρτα σε απόσταση 750 μέτρων κατά μήκος και παραπλεύρως της αγροτικής οδού,  καθώς και σε 
έκταση 35 στρεμμάτων εντός της κοίτης του Γαλλικού,(πλησίον της Α εισόδου του Περιβαλλοντικού 
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Πάρκου του Γαλλικού, παραπλεύρως της αγροτικής οδού).   

 

Συντεταγμένες (HATT):                         Γεωγραφικό Πλάτος : 40°37'51.92"Β 

                                                                 Γεωγραφικό Μήκος : 22°50'49.68"Α 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4: Απεικόνιση της περιοχής παρέμβασης στο χάρτη 
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3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Α’ ΖΩΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ 
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΑ 

1. 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ -
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟ ΔΑΣΟΣ  ΑΞΙΟΥ 

 
ΝΑΙ   

1.1 

Συλλογή - Μεταφορά - Διαχείριση Μη 
Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΚΩΔ. ΕΚΑ: 02 
01 03, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 
05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 16 01 17, 
16 01 18, 16 01 19, 16 01 20, 17 01 01, 17 01 02, 17 
01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 
02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 
17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 04, 17 05 06, 17 
05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 02 01, 20 02 

02, 20 02 03,20 03 07) 

60 m3   

2. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗ ΓΑΛΛΙΚΟΥ - 
ΝΟΤΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

 

ΝΑΙ   

2.1 

Συλλογή - Μεταφορά - Διαχείριση Μη 
Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΚΩΔ. ΕΚΑ: 02 
01 03, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 
05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 16 01 17, 
16 01 18, 16 01 19, 16 01 20, 17 01 01, 17 01 02, 17 
01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 
02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 
17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 04, 17 05 06, 17 
05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 02 01, 20 02 

02, 20 02 03,20 03 07) 

3400 m3   

2.2 
Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων 

(ΚΩΔ. ΕΚΑ: 17 06 01, 17 06 03, 17 06 05) 2 tn   

3. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ 
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ - ΦΡΑΓΜΑ 

ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ 
 

ΝΑΙ   

3.1 

Συλλογή - Μεταφορά - Διαχείριση Μη 
Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΚΩΔ. ΕΚΑ: 02 
01 03, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 
05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 16 01 17, 
16 01 18, 16 01 19, 16 01 20, 17 01 01, 17 01 02, 17 
01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 
02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 
17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 04, 17 05 06, 17 
05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 02 01, 20 02 

02, 20 02 03,20 03 07) 

280 m3   

4. 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΓΑΛΛΙΚΟΥ - Α ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΑΙ   

4.1 

Συλλογή - Μεταφορά - Διαχείριση Μη 
Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΚΩΔ. ΕΚΑ: 02 
01 03, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 
05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 16 01 17, 
16 01 18, 16 01 19, 16 01 20, 17 01 01, 17 01 02, 17 
01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 
02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 
17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 04, 17 05 06, 17 
05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 02 01, 20 02 

02, 20 02 03,20 03 07) 

80 m3   
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4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Η χρονική διάρκεια παροχής και ολοκλήρωσης (παράδοσης) των υπηρεσιών ανέρχεται σε 2 μήνες  
από την υπογραφή της σύμβασης με τη προϋπόθεση ότι δε θα γίνονται εργασίες κατά τη περίοδο της 
αναπαραγωγής σημαντικών ειδών για το οικοσύστημα της περιοχής (είδη ορνιθοπανίδας, λαγόγυρος 
κτλ). Ειδικότερα οι παραπάνω εργασίες δε θα πραγματοποιηθούν κατά τη χρονική περίοδο Απρίλιος – 
Ιούλιος. Σε κάθε περίπτωση η ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως 
30/10/2015. 

 

5. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Μετά την ολοκλήρωση των υπηρεσιών «Καθαρισμός Α’ Ζώνης Εθνικού Πάρκου στο Δήμο Δέλτα» ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στην σύνταξη της Έκθεσης απολογισμού του υποέργου που θα 
περιλαμβάνει με τεκμηρίωση:  

α)Τη συνολική ποσότητα αποβλήτων που έχουν αποκομιστεί από τα επιλεγμένα σημεία καθαρισμού 
και έχουν επεξεργαστεί από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. 

β) Φωτογραφική τεκμηρίωση των περιοχών καθαρισμού.  

Οι ποσότητες φορτοεκφόρτωσης των ανεπεξέργαστων αποβλήτων θα τεκμηριώνονται με τη 
προσκόμιση, στο Φορέα Διαχείρισης των ζυγολογίων και δελτίων κίνησης (ποσοτικής παραλαβής), 
την επομένη μέρα των εργασιών αποκομιδής και μεταφοράς στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των 
αποβλήτων. Οι ποσότητες των επεξεργασμένων αποβλήτων που θα καταλήξουν στο Χ.Υ.Τ.Α θα 
τεκμηριώνονται με την προσκόμιση των  ζυγολογίων, των δελτίων κίνησης (ποσοτικής παραλαβής) 
και των τελών Χ.Υ.Τ.Α. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Οι προσφορές των υποψηφίων για να γίνουν δεκτές πρέπει να παραδοθούν μέσα στο χρονικό 
διάστημα που ορίζει η Προκήρυξη. Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και θα είναι συνταγμένες υποχρεωτικά στην 
Ελληνική γλώσσα, εκτός από τεχνικούς όρους που είναι δυνατόν να αναφέρονται και στην 
Αγγλική γλώσσα ή, εφόσον αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, μόνο στην Αγγλική. 

Η προσφορά υπογράφεται από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του. 

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά, η προσφορά 
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη που αποτελούν την ένωση ή κοινοπραξία είτε από 
Εκπρόσωπό τους.  

 

     Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» και 
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
 
Με τον όρο (υπο)φάκελο εννοείται μία κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 
 
 
Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» 
υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της 
προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο 
(υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 
1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αυτά αναλύονται στον όρο 1.1 παρακάτω, 
συμπεριλαμβανομένου των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής του όρου 1.2  

2. Η τεχνική προσφορά, το περιεχόμενο της οποίας αναλύονται στον όρο 2 παρακάτω. 

 

1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την 
προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως επί ποινή αποκλεισμού, τα αναφερόμενα στο παρόν 
άρθρο δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου pdf σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4155/13(ΦΕΚ/Α/29-
5-2013), του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και τις διατάξεις 
του Π.Δ.118/2007 κατά το μέρος που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του ως άνω νόμου 
και της ως άνω απόφασης, και τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναλυτικά 
περιγράφονται κατωτέρω: 
 

1.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, επί 
ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 2% επι της συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., κατά το άρθρο 157 του Ν.4281/2014 

 2.  Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία : 

 α. να αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού για τον οποίον υποβάλλουν προσφορά, 
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 β. να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

- Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα 
στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δηλαδή: 

� για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007, δηλαδή της 

συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 

� για αδικήματα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής μας δραστηριότητας,  

� για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

- Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 

καταστάσεις, του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δηλαδή δεν τελούν σε πτώχευση και δεν 

τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

- Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (3) του εδ. α της παρ. 2 του 

άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. 

- Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα 

κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. 

α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.  

- Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 κατάσταση του 

άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δηλαδή υπό εκκαθάριση του Ν.2190/1920 ή ειδική εκκαθάριση 

του Ν. 1892/1990 και δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης. 

γ.  Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007. 

δ.  Θα δηλώνεται ότι η προσφορά τους συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
Διακήρυξης, έλαβαν γνώση όλων των όρων της Προκήρυξης, τους οποίους αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα. 

ε.  Θα δηλώνεται ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιαδήποτε Απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή ακύρωσης του Διαγωνισµού ή της 
υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής ή της κρίσης της Αξιολόγησης,, όπως και για κάθε 
λόγο δηµοσίου συµφέροντος. 

4. Τις απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τους 
προβλεπόμενους στους γενικούς όρους της παραγράφου 3.3.1 υποπαρ. 2 της παρούσας 
προκήρυξης. Συγκεκριμένα, ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει: 

Α) να εφαρμόζει κατ’ ελάχιστο Πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για την 
προστασία του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, μετά την  Απόφαση 51/23.01.2014 του Δ.Σ. του 
Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να φέρει 
πιστοποίηση με βάση το Πρότυπο ΕΝ ISO 9001 και ΕΝ ISO 14001/EMAS (ενθαρρύνεται η 
χρήση συστημάτων GPS στη συλλογή και μεταφορά όπου είναι εφικτό), 
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Β) να είναι συμβεβλημένος με Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων 
εγκεκριμένο απο τον Ελλήνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) σύμφωνα με το αρθρο 8 
παρ.3.2 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/ 24-08-2010) και 

Γ) να διαθέτει: 
α. Όσον αφορά την διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων: 
1. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την επεξεργασία του συνόλου των 

κωδικών μη επικίνδυνων αποβλήτων του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) οι 
οποίοι παρουσιάζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου (Παράρτημα Α)  

2. Άδεια Συλλογής - Μεταφοράς μη επικίνδυνων της αρμόδιας υπηρεσίας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
(ΚΥΑ 50910/2003, κωδ.20) 

3. Βεβαίωση καταχώρησης στο Μητρώο Διαχείρισης Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων του 
ΥΠΕΚΑ 

4. Σύμβαση συνεργασίας με εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 
(ΣΣΕΔ) για διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 

β. Όσον αφορά την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων: 
1. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που να επιτρέπει την αποθήκευση επικίνδυνων 

αποβλήτων ή άδεια αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων αμιάντου του διαγωνισμού ή 
συνεργασία με εγκατάσταση που να διαθέτει κάποια από τα προηγούμενα 

2. Άδεια Συλλογής - Μεταφοράς των κωδικών επικίνδυνων αποβλήτων του Ευρωπαϊκού 
Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) οι οποίοι παρουσιάζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές των 
υπό ανάθεση Υπηρεσιών (Παράρτημα Α) 

3. Βεβαίωση καταχώρησης στο Μητρώο Φορέων Διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων του 
ΥΠΕΚΑ (Κ.Υ.Α. 13588/725/2006), που να περιλαμβάνει τις δραστηριότητες της συλλογής-
μεταφοράς και της αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων 

4. Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση δραστηριότητας 
Επιχείρησης Αφαίρεσης Κατεδάφισης (Ε.Α.Κ.) αμιάντου ή αμιαντούχων υλικών που 
περιέχουν αμίαντο, τύπου Β (μόνο για μη εύθρυπτα αμιαντούχα υλικά) που εκδίδεται από 
τη Γενική Δ/νση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Κ.Υ.Α. 4229/395/2013) 

5. Πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 9001, EN ISO 14001, ΕΛΟΤ 1801 για 
εργασίες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων περιλαμβανομένων των αμιαντούχων 
αποβλήτων. 

Διευκρινίζεται, ότι οι προαναφερόμενες άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις και πιστοποιήσεις των 
επικίνδυνων αποβλήτων, θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα αμιαντούχα απόβλητα, που 
χαρακτηρίζονται από τον ακόλουθο κωδικό του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ): 
17 06 05* Υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο.  

5.  Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν τη χρηματοπιστωτική και οικονομική 
ικανότητα για την Εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στους γενικούς 
όρους της παραγράφου 3.3.1. υποπαρ. 3 της παρούσας προκήρυξης  

6. Τα απαιρήτητα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν τις τεχνικές και επαγγελματικές 
ικανότητες του υποψηφίου για την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους προβλεπόμενους 
στους γενικούς όρους της παραγράφου 3.3.1 υποπαρ.. 4  της παρούσας προκήρυξης. 
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Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και 
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή. (Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το 
διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα 
δικαιολογητικά).  

 
Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται 
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση 
γνησίου της υπογραφής. 

 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής -  τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 
προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω 
αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί 
από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως 
τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.  

 
Σε περίπτωση όπου δεν προσκομισθεί φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  εντός της 
προαναφερόμενης προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά του 
υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού. 

 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση 
του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και 
τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 
 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, στον 
οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, αυτός καλείται, εντός προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. να υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του ιδίου συστήματος, σε μορφή αρχείου pdf 
και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατά περίπτωση, προβλέπονται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007 και 
αναφέρονται στις παραγράφους 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 1.1.4, 1.1.5 παρακάτω: 

 

1.1.1. Οι Έλληνες Πολίτες: 

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν έχει 
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 
60/2007, κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.   

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
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Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την 
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο Υποψήφιος θα δηλώνει όλους του 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

4.    Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από τα οποία να προκύπτει 
ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο Υποψήφιος είναι ενήμερος ως 
προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής). Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό 
εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

 5. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του 
υποψηφίου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και 
αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης.  

Αν κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά δεν εκδίδεται ή δεν καλύπτει στο σύνολό του όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αντικατασταθεί με ένορκη βεβαίωση ή 
υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ενώπιον συμβολαιογράφου ή ειρηνοδίκη στην οποία θα 
βεβαιώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι ο υποψήφιος δεν βρίσκεται στην 
αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη αυτή βεβαίωση έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα 
δικαιολογητικά του ανωτέρω πίνακα μετά τη σχετική ειδοποίηση.  

1.1.2. Οι Αλλοδαποί Πολίτες  

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοιητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάτασής του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πρίν από την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ.α της 
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118. 

 2.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. Α ή υπό άλλη ανάλογη 
κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) τιου εδ. Α της παρ.2 του 
άρθρου 6 του Π.Δ.118 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 155/1986 ή ένορκη βεβαίωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή 
συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του Υποψηφίου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη 
δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
οργανισμού, στην οποία ο Υποψήφιος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από 
αυτόν προσωπικό.  

4. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας εγκατάστασής 
του, από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο 
Υποψήφιος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).  

5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 
οργανώσεις κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν 
εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

 6. Συμβολαιογραφικό έγγραφο παροχής πληρεξουσιότητας προς το φυσικό πρόσωπο που 
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υποβάλλει την προσφορά, εφόσον είναι διαφορετικό από τον Προσφέροντα. 

Αν κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά δεν εκδίδεται ή δεν καλύπτει στο σύνολό του όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αντικατασταθεί με ένορκη βεβαίωση ή 
υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ενώπιον συμβολαιογράφου ή ειρηνοδίκη στην οποία θα 
βεβαιώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι ο υποψήφιος δεν βρίσκεται στην 
αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη αυτή βεβαίωση έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα 
δικαιολογητικά του ανωτέρω πίνακα μετά τη σχετική ειδοποίηση.  

Για τους υποψήφιους που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη βεβαίωση, αυτή 
μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας τους. 

1.1.3.1 Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα  

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 
από το οποίο να προκύπτει ότι: (α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., (β) 
διαχειριστές ΕΠΕ, (γ) Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Α.Ε. και (δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι 
κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση (α) για 
κάποιο αδίκημα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/07, ή (β) για κάποιο από τα αδικήματα της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεωκοπίας. 

2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση και επίσης δεν τελεί υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 1.1, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή 
ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου θα 
δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους ο 
υποψήφιος οφείλει να καταβάλει τις εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

 5. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από τα οποία να προκύπτει 
ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο Υποψήφιος είναι ενήμερος ως 
προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής). 

6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται, αφενός, η εγγραφή 
του Υποψήφιου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να 
πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, 
αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την επίδοση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης. 

7. Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του Υποψηφίου και 
η τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας για τη σύσταση του Υποψηφίου, την 
τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του. 

Αν κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά δεν εκδίδεται ή δεν καλύπτει στο σύνολό του όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αντικατασταθεί με ένορκη βεβαίωση ή 
υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ενώπιον συμβολαιογράφου ή ειρηνοδίκη στην οποία θα 
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βεβαιώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι ο υποψήφιος δεν βρίσκεται στην 
αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη αυτή βεβαίωση έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα 
δικαιολογητικά του ανωτέρω πίνακα μετά τη σχετική ειδοποίηση.  

1.1.3.2 Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας προέλευσης του Υποψηφίου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του υποψηφίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση (α) για 
κάποιο αδίκημα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/07, ή (β) για κάποιο από τα αδικήματα της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεωκοπίας. 

2.   Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση και επίσης δεν τελεί υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας προέλευσής του 
Υποψηφίου, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης της παρ. 1.1, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις.  

4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ή ένορκη βεβαίωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή 
συμβολαιογράφου ή , αν στη χώρα του Υποψηφίου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση , υπεύθυνη 
δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου θα δηλώνει όλους τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους ο υποψήφιος οφείλει 
να καταβάλει τις εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

5. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας προέλευσης του 
Υποψηφίου, από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης, ο Υποψήφιος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής )και στις φορολογικές του υποχρεώσεις. 

6. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας προέλευσης τους Υποψήφιου, με το οποίο να 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του Υποψηφίου στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμα 
του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του 
κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, αφετέρου, ότι εξακολουθεί να παραμένει 
εγγεγραμμένος μέχρι της απόδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

7. Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του Υποψηφίου και η 
τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας για τη σύσταση του Υποψηφίου, την 
τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων. 

Αν κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά δεν εκδίδεται ή δεν καλύπτει στο σύνολό του όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αντικατασταθεί με ένορκη βεβαίωση ή 
υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ενώπιον συμβολαιογράφου ή ειρηνοδίκη στην οποία θα 
βεβαιώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι ο υποψήφιος δεν βρίσκεται στην 
αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη αυτή βεβαίωση έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα 
δικαιολογητικά του ανωτέρω πίνακα μετά τη σχετική ειδοποίηση.  

1.1.4. Ενώσεις ή Κοινοπραξίες 
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Για κάθε Μέλος της Ένωσης /Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, 
ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό / αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό / αλλοδαπό νομικό 
πρόσωπο, συνεταιρισμός) 

1. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της ένωσης / κοινοπραξίας όπου: 

 - να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της 
ένωσης / κοινοπραξίας στην παροχή των Υπηρεσιών και το ειδικό μέρος των Υπηρεσιών με το 
οποίο αυτό θα ασχοληθεί στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, 

- να αναγράφεται το ποσοστό επί του Συμβατικού Τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος της 
ένωσης / κοινοπραξίας, 

- να δηλώνεται ένα μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη 
διοίκηση όλων των μελών της ένωσης / κοινοπραξίας (projectleader), 

- να αναφέρεται ο νόμιμος εκπρόσωπος κάθε μέλους της ένωσης / κοινοπραξίας και να ορίζεται 
κοινός εκπρόσωπος της ένωσης / κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο 
διαγωνισμό και την εκπροσώπησή της και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, ο οποίος 
(κοινός εκπρόσωπος) θα υπογράφει τις δηλώσεις και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, 
περιλαμβανομένης της οικονομικής προσφοράς, εφόσον αυτές δεν είναι υπογεγραμμένες από όλα 
τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 

2. Πράξη του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της ένωσης / κοινοπραξίας από το οποίο να 
προκύπτει η έγκρισή του για: 

 - τη συμμετοχή του μέλους στην ένωση / κοινοπραξία, 

 - τη συμμετοχή του μέλους στο διαγωνισμό και 

 - το ποσοστό συμμετοχής του μέλους στην παροχή των Υπηρεσιών. 

            - τον ορισμό κοινού Εκπροσώπου. 

3. Συμβολαιογραφική πράξη ορισμού του κοινού Εκπροσώπου της ένωσης / κοινοπραξίας με 
την οποία να εξουσιοδοτείται να υπογράψει για λογαριασμό των Μελών της ένωσης / 
κοινοπραξίας τα έγγραφα και δικαιολογητικά η / και να υποβάλλει την Προσφορά ή / και να 
παρίσταται κατά την αποσφράγισή της και σε όλα τα στάδια του Διαγωνισμού ή και να 
παραλαμβάνει όλα τα έγγραφα που κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού απευθύνονται από την 
Αναθέτουσα Αρχή στην ένωση / κοινοπραξία. 

1.1.5. Συνεταιρισμοί 

Όλα τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας 
καθώς επίσης και: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. Α της παρ.2 
του άρθρου 6 του Π.Δ. 118. 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου 
πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
Υποψήφιος δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Σε 
περίπτωση εγκατάστασης του στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται με 
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου 
πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
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Υποψήφιος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Σε περίπτωση 
εγκατάστασης του στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την 
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το 
σχετικό πιστοποιητικό. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο Υποψήφιος θα δηλώνει όλους τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να 
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

5. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από τα οποία να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο Υποψήφιος 
είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε 
περίπτωση εγκατάστασης του στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται με 
βάση την ισχύουσα νομοθεσίας της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

6. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα και εκπροσωπείται 
νόμιμα. 

Αν κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά δεν εκδίδεται ή δεν καλύπτει στο σύνολό του όλες 
τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αντικατασταθεί με ένορκη 
βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ενώπιον συμβολαιογράφου ή ειρηνοδίκη στην 
οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι ο υποψήφιος δεν 
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη αυτή βεβαίωση έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί 
υποχρεωτικά μαζί με τα δικαιολογητικά του ανωτέρω πίνακα μετά τη σχετική ειδοποίηση.  

 

 

Με την παραλαβή των δικαιολογητικών το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους 
και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα. 

 
Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή αναζητά 
αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET δεδομένα σχετικά με την φορολογική ενημερότητα του 
Οικονομικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την ημερομηνία της 
σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε περίπτωση που το σύστημα παρουσιάζει κάποιον 
Οικονομικό Φορέα μη ενήμερο φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο 
(μέσω του συστήματος), να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα σε έντυπη μορφή εντός της 
προαναφερόμενης ορισθείσας προθεσμίας των 20 ημερών και από την οποία να προκύπτει ότι είναι 
ως κατά τα άνω φορολογικά ενήμερος. 

 
Όταν ο Οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 
υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) ημερών από την 
ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρμόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει 
ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της 
σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως ημερομηνία 
κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου. 

 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  
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Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται 
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου 
υπογραφής. 

 
Στις διαδικασίες της παρούσας Διακήρυξης δεν έχουν εφαρμογή οι γενικές διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 και οι σχετικές κανονιστικές Υπουργικές αποφάσεις περί 
υποχρεωτικής αυτεπαγγέλτου αναζήτησης δικαιολογητικών εκ μέρους της Α.Α., εκτός της 
περίπτωσης του πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας.  

 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των 
συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η 
αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

 
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο τελικό στάδιο του 
διαγωνισμού θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.  

 
Η Επιτροπή αποσφραγίζει ηλεκτρονικά τον φάκελο των ως άνω δικαιολογητικών. Κατά την 
αποσφράγιση των δικαιολογητικών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωσή 
τους προς τους όρους της προκήρυξης. 

 
Εν συνεχεία η Επιτροπή προβαίνει, σε κλειστές συνεδριάσεις, σε λεπτομερή έλεγχο πληρότητας 
και νομιμότητας των ως άνω δικαιολογητικών και συντάσσει πρακτικό με το οποίο εισηγείται 
σχετικά στην Α.Α. την ανάθεση ή μη της σύμβασης στον προσφέροντα που υπέβαλε τη 
χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Αφού ολοκληρώσει το πρακτικό της η Επιτροπή, το υποβάλλει στην 
Α.Α. για έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης πρακτικού. Η απόφαση της Α.Α., στην οποία 
επισυνάπτεται υποχρεωτικά το πρακτικό της Επιτροπής, αναρτάται στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και 
κοινοποιείται μέσω του συστήματος στους διαγωνιζόμενους, προκειμένου να ασκήσουν εφόσον 
επιθυμούν τις προβλεπόμενες ενστάσεις του άρθρου 14. Μετά την κατάθεση του φακέλου των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
παρέχει διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μετά την σχετική 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας. Σε περίπτωση που αυτός δεν παράσχει τις σχετικές 
διευκρινήσεις εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ημερών αποκλείεται από τη διαδικασία και 
ισχύουν κατά τα λοιπά τα οριζόμενα κατωτέρω στην παρούσα παράγραφο (κατακύρωση στον 
προσφέροντα με την αμέσως επόμενη μεγαλύτερη βαθμολογία). Από τις διευκρινίσεις οι οποίες 
παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα 
σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

 
Όταν ο προσφέρων στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύμβασης του παρόντος 
διαγωνισμού δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη μεγαλύτερη 
βαθμολογία. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω 
έγγραφα και δικαιολογητικά η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως μεγαλύτερη 
βαθμολογία και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίσει κατά τα 
ανωτέρω ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης, ο διαγωνισμός 
ματαιώνεται. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου τυγχάνουν εφαρμογής τα οριζόμενα στο 
σημείο II του εδαφίου β) της παρ. 2 του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007 σχετικά με την κατάπτωση 
της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής των προσφερόντων. 
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Στην περίπτωση που η προκηρυσσόμενη σύμβαση κατακυρωθεί σε ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή, 
πριν την υπογραφή της σύμβασης, μπορεί να καλέσει την ένωση να περιβληθεί τη μορφή της 
Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη μορφή εταιρείας 
του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο και να προσκομίσει τα 
σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Αναθέτουσα Αρχή. 
 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 
έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 
περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 
2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ 
Β΄ 1317/23-04-2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του 
ν.4155/2013. 

 

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 
Ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής τον Πίνακα 
Συμμόρφωσης του Παραρτήματος Α της παρούσας όπου γίνεται περιγραφη των υπηρεσιων 
συμφωνα με το προαναφερόμενο Παραρτημα Α. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος 
και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει 
εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
 
Για τη συμπλήρωση του πίνακα συμμόρφωσης του Παραρτήματος Α΄, ο Υποψήφιος θα πρέπει να 
έχει υπ’ όψη του τα παρακάτω: 

• Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

• Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η 
αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον Υποψήφιο ή ένας αριθμός που 
σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, η 
προδιαγραφή ή το αριθμητικό μέγεθος αυτής, ανάλογα με την περίπτωση, θεωρούνται ως 
απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν 
πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» 
δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν 
είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή 
αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται, αλλά αξιολογούνται.  

• Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Υποψήφιου που έχει τη μορφή 
ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα 
αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην 
Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της 
προδιαγραφής και η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει την υποχρέωση ελέγχου και 
επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. 

• Στη στήλη «ΣΧΟΛΙΑ» καταγράφονται πιθανά, κατά την κρίση του Υποψήφιου, σχόλια.  
 

Η αναγραφή τιμών στους πίνακες συμμόρφωσης αποτελεί λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου. 
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλουν, μέσα στο κυρίως ηλεκτρονικό φάκελο της 
προσφοράς χωριστό υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν 
άρθρο, την οποία θα έχουν συντάξει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 

 
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον υποφάκελο 
«Οικονομική Προσφορά» η οποία πρέπει να περιλαμβάνει: 
1. Το συνολικό ποσό σε Ευρώ, ολογράφως και αριθμητικά, έναντι του οποίου προτίθεται να 
εκτελέσει ο Προσφέρων τις υπηρεσίες, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ο οποίος θα πρέπει 
να σημειώνεται χωριστά από το συνολικό ποσό. Σε περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει το 
ολογράφως. 

2. Ανάλυση του συνολικού ποσού ανά μέλος σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας. 

 
Οι τιμές αναγράφονται υποχρεωτικά σε Ευρώ με συμπληρωμένο υποχρεωτικά και το δεύτερο 
δεκαδικό ψηφίο ακόμη και όταν είναι μηδενικό. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη 
τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον 
κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. 

 
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που 
καταλήγει σε συνολική τιμή μεγαλύτερη του προϋπολογισμού του κατά περίπτωση τμήματος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ομοίως και σε περίπτωση που η προσφορά παραλείπει 
τιμές ή περιλαμβάνει αντιφατικά στοιχεία τιμών που καθιστούν την προσφορά ανεπίδεκτη 
εκτίμησης ή καταλείπει αμφιβολία ως προς την προσφερόμενη τιμή. 

 
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος, η οποία ταυτίζεται το έντυπο οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος Γ της 
παρούσας. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το 
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το 
σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό 
αρχείο .pdf. 

 
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία. 

 
Σε περιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία 
θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, 
ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα 
ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. 

 
Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να 
διορθώσει προφανή σφάλματα που προκύπτουν από την τέλεση μαθηματικών πράξεων. 
Δεσμευτική για τον προμηθευτή είναι η προσφορά μετά την τυχόν διόρθωση των σφαλμάτων της 
από την Επιτροπή Αξιολόγησης.  
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Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και οι οποίες είναι σύμφωνες με τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιμων προσφορών 
ως τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού 
κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες προσφορές. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

Έργο : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Α΄ ΖΩΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ» 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΞΙΑ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ 

Συλλογή - Μεταφορά - 
Διαχείριση Μη 

Επικίνδυνων Αποβλήτων 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ -
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟ 
ΔΑΣΟΣ  ΑΞΙΟΥ 

 
....,....€/m3 

(Αριθμητικώς) 
...............ευρώ 

ανά κ.μ 
(Ολογράφως) 

 
 

60 m3 
....,....€ 

(Αριθμητικώς) 
...............ευρώ 
(Ολογράφως) 

....,....€ 
(Αριθμητικώς) 

......ευρώ 
(Ολογράφως) 

....,....€ 
(Αριθμητικώς) 

......ευρώ 
(Ολογράφως) 

Συλλογή - Μεταφορά - 
Διαχείριση Μη 

Επικίνδυνων Αποβλήτων 
ΚΟΙΤΗ ΓΑΛΛΙΚΟΥ - 
ΝΟΤΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

 
....,....€/m3 

(Αριθμητικώς) 
...............ευρώ 

ανά κ.μ 
(Ολογράφως) 

 
 
 

3400 m3 

....,....€ 
(Αριθμητικώς) 
...............ευρώ 
(Ολογράφως) 

....,....€ 
(Αριθμητικώς) 

......ευρώ 
(Ολογράφως) 

....,....€ 
(Αριθμητικώς) 

......ευρώ 
(Ολογράφως) 

Διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων 

ΚΟΙΤΗ ΓΑΛΛΙΚΟΥ - 
ΝΟΤΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

....,....€/tn 
(Αριθμητικώς) 
...............ευρώ 

ανά τόνο 
(Ολογράφως) 

 
 

2 tn 
....,....€ 

(Αριθμητικώς) 
...............ευρώ 
(Ολογράφως) 

....,....€ 
(Αριθμητικώς) 

......ευρώ 
(Ολογράφως) 

....,....€/ 
(Αριθμητικώς) 

......ευρώ 
(Ολογράφως) 

Συλλογή - Μεταφορά - 
Διαχείριση Μη 

Επικίνδυνων Αποβλήτων 
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ 
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ - 

ΦΡΑΓΜΑ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ 

 
....,....€/m3 

(Αριθμητικώς) 
...............ευρώ 

ανά κ.μ 
(Ολογράφως) 

 
 

280 m3 
....,....€ 

(Αριθμητικώς) 
...............ευρώ 
(Ολογράφως) 

....,....€ 
(Αριθμητικώς) 

......ευρώ 
(Ολογράφως) 

....,....€ 
(Αριθμητικώς) 

......ευρώ 
(Ολογράφως) 

Συλλογή - Μεταφορά - 
Διαχείριση Μη 

Επικίνδυνων Αποβλήτων 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΓΑΛΛΙΚΟΥ - 

Α ΕΙΣΟΔΟΣ 

 
....,....€/m3 

(Αριθμητικώς) 
...............ευρώ 

ανά κ.μ 
(Ολογράφως) 

 
 

80 m3 
....,....€ 

(Αριθμητικώς) 
...............ευρώ 
(Ολογράφως) 

....,....€ 
(Αριθμητικώς) 

......ευρώ 
(Ολογράφως) 

....,....€ 
(Αριθμητικώς) 

......ευρώ 
(Ολογράφως) 

ΣΥΝΟΛΑ 

 
 

 
....,....€ 

(Αριθμητικώς) 
...............ευρώ 
(Ολογράφως) 

....,....€ 
(Αριθμητικώς) 
...............ευρ

ώ 
(Ολογράφως) 

....,....€ 
(Αριθμητικώς) 
...............ευρώ 
(Ολογράφως) 

Η προσφορά ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την αναγραφόμενη στο άρθρο 4.4 της 
Προκήρυξης, ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. 
 

       Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

 
                                                           Θεσσαλονίκη,   /  /2015 
 

 
                                ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
ΠΡΟΣ ΤΟ:        <στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής>  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ….. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα, ανεπιφύλακτα, 
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ του (νομικού ή φυσικού 
προσώπου) ….., οδός …., αριθμός …. (ή, σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, υπέρ των 
προσώπων (1) …, (2) …, (3) … κ.λπ., ατομικά για τον καθένα από αυτούς και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας 
υποψηφίων Αναδόχων) για ποσό ευρώ ……….. Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για 
την συμμετοχή της …………… στον διαγωνισμό της …………. (ημερομηνία διενέργειας) για την 
παροχή των Υπηρεσιών…………… και για κάθε αναβολή αυτού. 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη 
και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 
862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν 
απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας 
γνωστοποιήσετε ότι η …………. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο 
ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή 
υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιασδήποτε εκ μέρους μας ένσταση ή αντίρρηση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, 
σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε 
περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου. 

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 
συγκατάθεσης της …………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή 
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας ισχύει μέχρι την …. (η εγγύηση πρέπει να ισχύει 
επί τουλάχιστον ένα ημερολογιακό μήνα μετά τη λήξη του χρόνου προσφοράς που ζητά η 
Προκήρυξη). Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από εσάς πριν 
από την ημερομηνία λήξης της. 

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί 
στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει 
καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας. 

Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή 
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2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
ΠΡΟΣ ΤΟ:   <Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής>  
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ….. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα, ανεπιφύλακτα, 
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ του (νομικού ή φυσικού 
προσώπου) ….., οδός …., αριθμός …. (ή, σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, υπέρ των 
προσώπων (1) …, (2) …, (3) … κ.λπ., ατομικά για τον καθένα από αυτούς και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας του 
Αναδόχου) για ποσό ευρώ ……….. Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή 
εκτέλεση των όρων της Σύμβασης μεταξύ της …………….. και της …………… για την παροχή 
των Υπηρεσιών ………….. 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη 
και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 
862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν 
απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας 
γνωστοποιήσετε ότι η …………. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο 
ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή 
υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιασδήποτε εκ μέρους μας ένσταση ή αντίρρηση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, 
σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε 
περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου 

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 
συγκατάθεσης της …………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή 
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας ισχύει μέχρι την …. (οριστική παραλαβή συν 2 
μήνες). Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από εσάς πριν από την 
ημερομηνία λήξης της. 

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί 
στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει 
καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας. 

Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

 
1. Επώνυμο:  

2. Όνομα:  

3. Επάγγελμα:  

4. Ημερομηνία & τόπος 

γέννησης: 

 

5. Υπηκοότητα:  

6. Ταχυδρομική διεύθυνση:  

7. Τηλέφωνα επικοινωνίας:  

8. Fax:  

9. Ηλεκτρονική διεύθυνση:  

 
10. Εκπαίδευση 
 

ΙΔΡΥΜΑ:  
 

  

Ημερομηνία:  
Από (μήνες/έτη)  
(Μήνες/έτη)   

 
  

Πτυχίο:  
 

 
ΙΔΡΥΜΑ:  

 
  

Ημερομηνία:  
Από (μήνες/έτη)  
(Μήνες/έτη)   

 
  

Πτυχίο:  
 

 
11. Γλώσσες (1=Μέτρια, 5=Άριστα) 
 

ΓΛΩΣΣΑ  Ανάγνωση Ομιλία Γραφή 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ       

ΑΓΓΛΙΚΑ    
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12. Μέλος επαγγελματικών οργανισμών: 
 
 
 
 
13. Παρούσα θέση: 
 
 
 
 
14. Τομείς Εξειδίκευσης: <Να συμπληρωθεί κατά περίπτωση>  
 

 Σημειώστε 
με X 

  
  
  
  
  
  
  
  
Άλλοι:  
  
  
  
  

 
15. Επαγγελματική πείρα: 
 

Εργοδότης / Χώρα Εργοδότησης Περίοδος 

Εργασίας 

Περιγραφή Καθηκόντων / Εργασίας 

   
   
   
   

 
16. Δημοσιεύσεις (Να δοθούν: Ονόματα συγγραφέα/ων, έτος δημοσίευσης, τίτλος εργασίας και επιστημονική έκδοση): 

 
 
 
 

Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ  

για την ανάθεση των Υπηρεσιών 

 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 8: 

Καθαρισμός Α΄Ζώνης Εθνικού Πάρκου στο Δήμο Δέλτα 
 

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
«Στήριξη της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα με 

σκοπό τη διαχείριση της περιοχής ευθύνης του» 
 
 

 
Στην Χαλάστρα, σήμερα την <ημερομηνία> , ημέρα <ημέρα> , μεταξύ, αφενός, του Φορέα 
Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία - Αλιάκμονα, που εδρεύει στην Χαλάστρα Θεσσαλονίκης 
Τ.Κ.57300 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Θεμιστοκλή Κουϊμτζή, υπό την ιδιότητά του ως 
προέδρου του Δ.Σ., το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως «η Αναθέτουσα 
Αρχή» και, αφετέρου, του <φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση> , που εδρεύει στην <ταχ.δ/νση>  
και εκπροσωπείται νόμιμα1 από τον <ονοματεπώνυμο> , υπό την ιδιότητά του ως < ιδιότητα 
εκπροσώπου> , σύμφωνα με <νομιμοποιητικό εκπροσώπησης για νομικό πρόσωπο και 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο για ένωση> , το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 
Σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», 

Έχοντας υπόψη  

α. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 5531/26-07-2010 Απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί ένταξης της Πράξης «Στήριξη της λειτουργίας του 
Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα με σκοπό τη διαχείριση της περιοχής 
ευθύνης του» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία – Θράκη 2007 -2013 που 
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), σε ποσοστό 80% από 
Κοινοτικά κονδύλια και 20% από εθνικούς πόρους, καθώς και την εγγραφή του Έργου στο 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2010,  Συλλογική Απόφαση ΣΑΕΠ 008/8, με κωδικό 
2010ΕΠ00880038, καθώς επίσης τις υπ’ αριθμό πρωτ. 7067/01-10-2010, 3450/21-06-2011, 
2219/27-03-2012, 9308/27-11-2012 και 2632/26-03-2014 αποφάσεις της Ενδιάμεσης 
Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την 1η, 2η, 3η, 4η και 5η 
τροποποίηση της προαναφερθείσας Πράξης. 

β. Την υπ’ αριθ.    /     /    Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, δυνάμει 
της οποίας εγκρίθηκε η διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών του Υποέργου 8 
«Καθαρισμός Α΄Ζώνης Εθνικού Πάρκου στο Δήμο Δέλτα», το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της 
ανωτέρω Πράξης «Στήριξη της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – 
Αλιάκμονα με σκοπό τη διαχείριση της περιοχής ευθύνης του». 

γ. Την υπ’ αριθ.    /    /      Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, δυνάμει 
της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών. 

δ.  Την από <ημερομηνία προκήρυξης>  Προκήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση των εν λόγω 
υπηρεσιών. 

ε.  Την από <ημερομηνία>  προσφορά του Αναδόχου. 

                                                 
1 Για νομικά πρόσωπα 
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στ. Το <αριθμός/ημερομηνία> Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 
Προσφορών με το οποίο προτείνεται η κατακύρωση στον Ανάδοχο του διαγωνισμού για την 
ανάθεση του έργου …………………… 

ζ.  Την απόφαση <αριθμός/ημερομηνία>  του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής με 
την οποία εγκρίθηκε το υπό στοιχείο (στ) ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, κατακυρώθηκε η ανάθεση του έργου 
……………………στον Ανάδοχο και εξουσιοδοτήθηκε ο/η <στοιχεία>  για την υπογραφή της 
Σύμβασης. 

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 -  ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 - Ορισμοί 

Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν άρθρο: 

Έγγραφο: Κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή 
πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των 
τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. 

Υπηρεσίες: οι παρεχόμενες στο Φορέα Διαχείρισης εκτυπωτικές υπηρεσίες ετήσιων εκθέσεων 

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.  

Ημέρα: Η ημερολογιακή ημέρα. 

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή 
οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

Προθεσμίες: Τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να 
υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως 
αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η 
προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού 
διαστήματος. 

Προκήρυξη: Η από <ημερομηνία προκήρυξης>  προκήρυξη διαγωνισμού της Αναθέτουσας Αρχής 
για την ανάθεση του Υποέργου <αριθμός/τίτλος> .  

Προσφορά: Η από <ημερομηνία κατάθεσης>  προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα 
Αρχή. 

Σύμβαση: Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για τις 
Υπηρεσίες, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 

Συμβατικό Τίμημα: Το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την παροχή των Υπηρεσιών. 

 

Άρθρο 2 - Αντικείμενο της Σύμβασης 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι ο καθαρισμός περιοχών εντός των Ζωνών Προστασίας 
της Φύσης από μεγάλους όγκους αποβλήτων και ογκωδών αντικειμένων με σκοπό την αναβάθμιση 
των περιοχών αυτών, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Α της παρούσης. 
  
Σύμφωνα με το παράρτημα Α της σύμβασης το παραδοτέο του έργου είναι η έκθεση απολογισμού 
του υποέργου που θα περιλαμβάνει με τεκμηρίωση: α)Τη συνολική ποσότητα αποβλήτων που 
έχουν αποκομιστεί από τα επιλεγμένα σημεία καθαρισμού και έχουν επεξεργαστεί από 
εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης και  β) Φωτογραφική τεκμηρίωση των περιοχών 
καθαρισμού. Οι ποσότητες φορτοεκφόρτωσης των ανεπεξέργαστων αποβλήτων θα 
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τεκμηριώνονται με τη προσκόμιση, στο Φορέα Διαχείρισης των ζυγολογίων και δελτίων κίνησης 
(ποσοτικής παραλαβής), την επομένη μέρα των εργασιών αποκομιδής και μεταφοράς στις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας των αποβλήτων. Οι ποσότητες των επεξεργασμένων αποβλήτων που 
θα καταλήξουν στο Χ.Υ.Τ.Α θα τεκμηριώνονται με την προσκόμιση των  ζυγολογίων, των δελτίων 
κίνησης (ποσοτικής παραλαβής) και των τελών Χ.Υ.Τ.Α. 

 

Άρθρο 3 - Γλώσσα της Σύμβασης 

Κάθε επικοινωνία (προφορική και γραπτή) μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής 
γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα 
έγγραφα Παραδοτέα και όλο το υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα 
συνοδεύει, ενώ, οποτεδήποτε, κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, απαιτηθεί διερμηνεία ή 
μετάφραση από και προς τα Ελληνικά για την επικοινωνία των μερών, αυτές θα εξασφαλίζονται με 
φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της μετάφρασης και 
του πρωτοτύπου, υπερισχύει το πρωτότυπο. 

Άρθρο 4 - Ιεράρχηση Συμβατικών Τευχών 

Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για 
την παροχή των Υπηρεσιών και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή 
παραδρομών. 

Συμπληρωματικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην απόφαση κατακύρωσης των Υπηρεσιών 
στον Ανάδοχο, στην Προσφορά του Αναδόχου και στην Προκήρυξη, με την αναφερόμενη σειρά 
ισχύος και μόνο εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ερμηνεία και την εφαρμογή της 
Σύμβασης.  

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι οικείες διατάξεις του Π.Δ. 118/07 και του 
Αστικού Κώδικα. 

Άρθρο 5 - Τόπος και Τρόπος παροχής των Υπηρεσιών 

Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης και η 
παράδοση των τεχνικών εκθέσεων στην έδρα του Φορέα στην Χαλάστρα Θεσσαλονίκης.  

Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει με σύμβαση έργου.   
Άρθρο 6 - Έγγραφη Επικοινωνία 

Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, 
πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, 
συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή. 

Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου πραγματοποιείται 
ταχυδρομικά ή τηλεομοιοτυπικά [ή/και ιδιοχείρως] (μπορεί να περιληφθεί εφόσον κρίνεται 
σκόπιμο) ως ακολούθως: 

Για την Αναθέτουσα Αρχή:  

Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία - Αλιάκμονα 

Χαλάστρα Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57300 τηλ.:2310794811, fax:2310794368,                  

e-mail:info@axiosdelta.gr 

Για τον Ανάδοχο:  

<Επωνυμία> 

<διεύθυνση, αριθ. τηλ., αριθ. fax> 

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την 
παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξή της. 
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Άρθρο 7 - Εμπιστευτικότητα 

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή τη λύση αυτής, ο Ανάδοχος 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μην γνωστοποιήσει σε 
οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη προς τούτο έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας 
Αρχής,  οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του ή που ο ίδιος θα 
ανακαλύψει κατά την παροχή των Υπηρεσιών και την εκπλήρωση των συμβατικών του 
υποχρεώσεων. Περαιτέρω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι 
υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενο με αυτόν πρόσωπο για την παροχή των Υπηρεσιών να 
τηρήσουν την ως άνω υποχρέωση.  

Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή  
δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της, την παύση της κοινοποίησης των 
εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον, ενώ δικαιούται επίσης να κηρύξει 
τον Ανάδοχο έκπτωτο και να εφαρμόσει τις κυρώσεις του Π.Δ. 118/07, όπως αυτό ισχύει. 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το τις Υπηρεσίες χωρίς 
την προηγούμενη προς τούτο έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε 
δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν 
δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή 
της. 

Άρθρο 8 - Εκχωρήσεις - Μεταβιβάσεις 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο τη Σύμβαση ή 
μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτή, χωρίς την προηγούμενη 
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση έγκρισης της οποιασδήποτε ως άνω 
εκχώρησης, οι όροι της Σύμβασης θα δεσμεύουν και τον αναφερόμενο τρίτο, ακόμη και εάν αυτός 
δεν τους έχει ρητά αποδεχθεί.  

Κατ’ εξαίρεση, ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της 
Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.  

Με την επιφύλαξη της ανωτέρω εξαίρεσης, εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση 
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, 
χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης και 
να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07, όπως αυτό ισχύει. 

Άρθρο 9 - Υπεργολαβίες 

Ο Ανάδοχος, για την παροχή των Υπηρεσιών, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει 
προσδιορίσει στην Προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην Προσφορά του 
Τμήμα των Υπηρεσιών. 

Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή.  

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων του και των 
εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες 
του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο που έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά 
του σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον 
υπεργολάβο, μόνο εφόσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής 
που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης.  

Σε κάθε περίπτωση, η αντικατάσταση ή χρησιμοποίηση άλλου υπεργολάβου υπόκειται στην 
προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος 
ενημερώνει προηγουμένως την Αναθέτουσα Αρχή για τη διακοπή της συνεργασίας ή την πρόθεσή 
του να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου 
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υπεργολάβου και το αντικείμενο που θα εκτελέσει, μαζί με την απαιτούμενη τεκμηρίωση για την 
απόδειξη της συνδρομής στο πρόσωπό του των κριτηρίων που ίσχυσαν για την ανάθεση της 
Σύμβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και 
κάθε άλλου προσώπου εμπλεκομένου στην παροχή των Υπηρεσιών που, κατά την βάσιμη και 
αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των Υπηρεσιών, ο δε Ανάδοχος 
υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε 
εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση 
αντικατάσταση. 

Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, 
χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης και 
να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07, όπως αυτό ισχύει. 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την  παροχή των Υπηρεσιών φέρει αποκλειστικά ο 
Ανάδοχος. 

Άρθρο 10 - Τροποποίηση  

Τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης, που όλοι τους είναι ουσιώδεις, γίνεται με 
συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών μετά τη σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής 
Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αποκλειστικά και μόνο γραπτά. 

Άρθρο 11 - Εκτέλεση της Σύμβασης 

Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α.  Παραδόθηκαν όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία σύμφωνα με τα Άρθρα 2 και 5 της παρούσας και 
την Προκήρυξη.  

β.   Παραλήφθηκαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) τα στοιχεία που παραδόθηκαν. 

γ. Έγινε η αποπληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ.  Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Άρθρο 12 - Διάθεση Προσωπικού 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιήσει αμελλητί στον Ανάδοχο, το αργότερο μέχρι την Ημερομηνία 
Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης, τους συμμετέχοντες στην Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής, η οποία έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και την 
παραλαβή των Υπηρεσιών από τον Ανάδοχο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας των Υπηρεσιών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην 
Αναθέτουσα Αρχή. 

Ειδικότερα, η Αναθέτουσα Αρχή συμμετέχει στην υλοποίηση του Έργου με δικό της στελεχιακό 
δυναμικό με στόχους: 

•         Την αποτελεσματική επίβλεψη και τον έλεγχο της προόδου του Έργου 

•         Την έγκαιρη εξασφάλιση στον Ανάδοχο όλων των στοιχείων που έχει στη διάθεσή του ο 
Φορέας και την εκτέλεση των ενεργειών από πλευράς της που είναι απαραίτητες για την 
έγκαιρη και σωστή εκτέλεση του Έργου 
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•         Την ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών (πληρότητα, ακρίβεια, απόδοση, 
χρηστικότητα, κλπ) 

•         Τη συμμετοχή της στην εφαρμογή του κατάλληλου λογισμικού με στόχο την επιμόρφωση 
του προσωπικού της στο σχετικό τομέα 

•         Την εξασφάλιση της μελλοντικής αυτοδυναμίας της τόσο για την υποστήριξη αλλά και 
για πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις του Έργου με τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τον 
ανάδοχο στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής. 

Επιπρόσθετα, η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίσει την απαραίτητη συνεργασία όλων των 
εμπλεκόμενων Τμημάτων της, ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις ή προβλήματα στην 
τήρηση του χρονοδιαγράμματος του Έργου. 

Άρθρο 13 - Παροχή Εγγράφων & Πληροφοριών 

Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, 
προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να 
γνωστοποιήσει, σχετικό με  την παροχή των Υπηρεσιών, χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα 
του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου με την οριστική 
παραλαβή των Υπηρεσιών ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης. 

Άρθρο 14 - Παροχή Πρόσβασης 

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει τον Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου 
παρέχονται οι Υπηρεσίες και τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του 
προσωπικού του, των υπεργολάβων του και των συνεργαζόμενων με αυτόν προσώπων. 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση στις ήδη υπάρχουσες 
κτιριακές υποδομές (κτίρια, παρατηρητήρια κλπ) πάντα σε συνεννόηση με το προσωπικό της, ώστε 
να μη δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης.  

Άρθρο 15 -  Συνδρομή σε Θέματα Επικοινωνίας με Τρίτους 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να 
διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, 
εφόσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Άρθρο 16 - Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα 
προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας Σύμβασης, της Προσφοράς του, της Προκήρυξης και της σχετικής 
νομοθεσίας, άλλως υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αποτελείται από ένωση ή κοινοπραξία προσώπων, κάθε μέλος της 
ένωσης ή κοινοπραξίας ευθύνεται ευθέως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής για την εκτέλεση της Σύμβασης. Τυχόν υφιστάμενες συμφωνίες μεταξύ των μελών της 
ένωσης ή κοινοπραξίας περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνο στις εσωτερικές τους 
σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως 
λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων 
μελών σε σχέση με την παροχή των Υπηρεσιών. 

Άρθρο 17 - Κατάθεση Εγγύησης καλής εκτέλεσης 
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Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την <αριθμός,& αρχή που 
εξέδωσε>  εγγύηση ύψους <ποσό (ολογράφως και αριθμητικώς)>  ευρώ, που καλύπτει το 5% του 
Συμβατικού Τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο από το συμβατικό χρόνο 
παράδοσης της υπηρεσίας κατά τον χρόνο που με βάση τη Σύμβαση η Αναθέτουσα αρχή 
υποχρεούται να παραλάβει την προσφερόμενη υπηρεσία κατά δύο μήνες και επιστρέφεται στον 
Ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από 
τους συμβαλλομένους. 

Η εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα 
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων 
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 2513/1997, 
και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών αυτών, το δικαίωμα αυτό.  

Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, το πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που 
εξέδωσε την εγγύηση περιέλθει σε αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος 
οφείλει να παράσχει νέα εγγύηση με τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10) ημερών από την 
προηγούμενη σχετική όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει νέα εγγύηση, 
η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση. 

Εγγυητική επιστολή που εκδίδεται σε άλλο κράτος, εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύεται από νόμιμη 
μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. 

Άρθρο 18 - Αποζημίωση 

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την παροχή των 
Υπηρεσιών, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, 
υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του, η οποία αναφέρεται στη 
Σύμβαση ή στην Προσφορά. 

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ζημία που ενδεχομένως 
προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με 
αυτόν για την παροχή των Υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των υπεργολάβων του. 

Ο Ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε 
αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του, ή την εκ 
μέρους των υπεργολάβων του ή των συνεργαζόμενων με αυτόν προσώπων, αδυναμία ή πλημμελή 
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 -  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Άρθρο 19 - Πρόγραμμα Εκτέλεσης της Σύμβασης 

Εντός επτά (7) ημερών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα 
συντάξει και θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή λεπτομερές πρόγραμμα εκτέλεσης της 
Σύμβασης, στο οποίο θα εμφανίζονται οι δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν και οι πραγματικές 
ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους.  

Το αναλυτικό πρόγραμμα καταρτίζεται σε συμφωνία με το συνολικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης 
της Σύμβασης (τύπου Gantt) που εμφανίζεται στο Παράρτημα <αριθμός>  της Σύμβασης και 
περιέχει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα:  

(α) τη σειρά με την οποία ο Ανάδοχος σκοπεύει να παραδώσει τα επιμέρους παραδοτέα ή να 
εκτελέσει όλες τις επιμέρους δραστηριότητες που του αντιστοιχούν, συμπεριλαμβανομένων των 
επιμέρους χρονικών διαστημάτων <παράδοσης/υλοποίησης> , 

(β) τις προθεσμίες για την υποβολή και την έγκριση των ενδιάμεσων και τελικών Παραδοτέων, 
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(γ) επαρκείς λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τη χρονική ή γενικότερη εξάρτηση μεταξύ 
των επιμέρους παραδοτέων/δραστηριοτήτων, 

(δ) άλλες πληροφορίες τις οποίες μπορεί εύλογα να ζητήσει η Αναθέτουσα Αρχή. 

Η έγκριση του προγράμματος από την Αναθέτουσα Αρχή δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις. 

Ουδεμία ουσιώδης μεταβολή του προγράμματος επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας 
Αρχής. Αν, πάντως, η εκτέλεση της Σύμβασης δεν προχωρεί σύμφωνα με το πρόγραμμα, η 
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να δώσει στον Ανάδοχο την εντολή να το αναθεωρήσει και να της 
υποβάλει το αναθεωρημένο αυτό πρόγραμμα προς έγκριση. 

Άρθρο 20 - Προθεσμία Εκτέλεσης της Σύμβασης 

Η παροχή των Υπηρεσιών αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (Ημερομηνία 
Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης) και διαρκεί εως τις  …. . Σε κάθε περίπτωση, μετά την όποια 
παράταση ή μετάθεση τυχόν χορηγηθεί, ο χρόνος ολοκλήρωσης όλων των παραδοτέων πέπει να 
είναι έως 30/10/2015.  

Άρθρο 21 - Μετάθεση Προθεσμίας Εκτέλεσης 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος 
εκτέλεσης της Σύμβασης ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του, 
εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για συνολικό διάστημα εξήντα (60) ημερών και, στις περιπτώσεις 
αυτές, η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την αναθεώρηση του 
προγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης, ως προς το συγκεκριμένο χρονικό σημείο ή τη 
συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

Περαιτέρω, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί, σε κάθε περίπτωση να μετατίθεται σύμφωνα 
με το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007. 

Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση του Έργου, μετά την όποια παράταση ή μετάθεση τυχόν 
χορηγηθεί, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των απώτατων ορίων που εκάστοτε ισχύουν για 
την υλοποίηση έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. 

Οι μεταθέσεις της προθεσμίας ή των προθεσμιών εκτέλεσης δεν συνεπάγονται κυρώσεις. 

Άρθρο 22 - Ποινικές Ρήτρες - Εκπτώσεις 

Η παράδοση και η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα παροχής 
των Υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη οποιασδήποτε παράτασης ή μετάθεσης των προθεσμιών τυχόν 
χορηγηθεί.  

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης των Υπηρεσιών ή του συνόλου αυτών 
από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας, μετά την όποια παράταση ή μετάθεση 
χορηγήθηκε, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 
του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/07, όπως αυτό ισχύει. 

Λόγω της σπουδαιότητας των Υπηρεσιών, σε περίπτωση που το αντικείμενο των Υπηρεσιών δεν 
παραδοθεί και αρχίσει να λειτουργεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, περιλαμβανομένης της 
τυχόν παράτασης ή μετάθεσης αυτού, ή δεν λειτουργεί ικανοποιητικά, τότε, πέραν των κυρώσεων 
που ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία, ο Ανάδοχος θα υπόκειται σε πρόστιμο για κάθε ημέρα 
καθυστέρησης ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας του συστήματος ποσοστού 0,5% επί του 
Συμβατικού Τιμήματος, χωρίς Φ.Π.Α. Οι κυρώσεις αυτές θα επιβάλλονται, επίσης, όταν υπάρχουν 
καθυστερήσεις σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα παροχής των Υπηρεσιών που έχει καθορίσει στην 
Προσφορά του ο Ανάδοχος, συμπεριλαμβανομένων και των τμηματικών προθεσμιών παροχής των 
Υπηρεσιών, δηλαδή οι κυρώσεις θα εφαρμόζονται για όλες τις επιμέρους φάσεις παροχής των 
Υπηρεσιών.  
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Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, 
ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Υπηρεσιών και θα 
εισπράττονται με παρακράτηση από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή, σε περίπτωση 
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτής, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής (εφόσον έχει δοθεί), αντίστοιχα, εφόσον ο Ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο 
ποσό. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές 
προθεσμίες μόνο αν οι Υπηρεσίες περατωθούν μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες 
καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν, 
βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν 
επιβληθεί. 

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η 
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής  

Περαιτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν 
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο 
της Σύμβασης, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση, σύμφωνα με άρθρο 34 του Π.Δ. 
118/07, όπως αυτό ισχύει. 

Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ενώ δεν επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση χορήγησης 
παράτασης ή μετάθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να 
κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν μέρος του 
Συμβατικού Τιμήματος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Άρθρο 23 - Ποιότητα Υπηρεσιών 

Οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παρασχεθούν στα πλαίσια της Σύμβασης καθώς και ο τρόπος 
παράδοσης ή εκτέλεσής τους, πρέπει να συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα στα 
Παραρτήματα της Σύμβασης. 

Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή προβλέπεται στα Παραρτήματα της 
Σύμβασης, θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα αρχή. Στην 
αίτηση θα αναγράφεται η περιγραφή των υπηρεσιών που προτείνονται για παραλαβή, σύμφωνα με 
τη Σύμβαση και ο τόπος όπου θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα με την περίπτωση.  

 

Άρθρο 24 - Κυριότητα Υπηρεσιών και Ζητήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα των Παραδοτέων μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής 
τους, οπότε η κυριότητα μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή, ελεύθερη από κάθε βάρος και 
δικαίωμα τρίτου. 

Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με τις 
Υπηρεσίες, καθώς και όλα τα υπόλοιπα Παραδοτέα - που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από 
τον Ανάδοχο στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της 
Αναθέτουσας Αρχής. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις που προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά 
δικαιώματα, τα οποία θα πρέπει να καταδεικνύονται ρητά και, στις μη προφανείς περιπτώσεις, να 
αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα από τον Ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια ισχύος 
της Σύμβασης και, εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα 
Αρχή κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με 
στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με 
έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. Ο Ανάδοχος μπορεί να 
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κρατά αντίγραφα των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για 
σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για 
οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί των Παραδοτέων, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να 
ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, 
έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα 
κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε 
δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την 
Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της 
παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.  

Άρθρο 25 - Εγγυητική Ευθύνη  

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι οι Υπηρεσίες θα παρασχεθούν σύμφωνα με 
τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης και ότι τα Παραδοτέα θα πληρούν όλες τις ιδιότητες 
και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση αυτή και θα στερούνται οποιωνδήποτε 
ελαττωμάτων (οφειλόμενων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, πλημμελή εφαρμογή κλπ.) και ότι θα 
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές 
προδιαγράφονται στην Προκήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή 
κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 -  ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Άρθρο 26 - Γενικές Διατάξεις 

Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλα τα 
αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και, συνεπώς, στο 
Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης έξοδα. 

Για κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εις τριπλούν, γραπτή αίτηση 
πληρωμής, καθώς και αναλυτική κατάσταση, μαζί με αποδείξεις, τιμολόγια, παραστατικά 
πληρωμών ή άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για τα ποσά που πρέπει να πληρωθούν 
κατά περίπτωση. 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των φορολογικών δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τον ΚΒΣ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από 
τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την 
ενδεχόμενη αναγκαία διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, ο οποίος, 
πάντως, δεν θα υπερβαίνει τις δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από τα κατά περίπτωση 
χρονικά σημεία που προσδιορίζονται στη Σύμβαση.  

Σε περίπτωση που, από τον ΚΒΣ, απαιτείται έκδοση τιμολογίου, η εξόφληση του οποίου, σύμφωνα 
με τη Σύμβαση, γίνεται σε επόμενη διαχειριστική περίοδο από αυτή της έκδοσης, δεν απαιτείται 
νέο τιμολόγιο. 

Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τους 
ισχύοντες εκάστοτε νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών. 

Άρθρο 27 - Συμβατικό Τίμημα 

Το Συμβατικό Τίμημα για την παροχή των Υπηρεσιών, όπως αυτό διαμορφώθηκε από την 
Προσφορά του Αναδόχου, ανέρχεται στο ποσό των <ποσό ολογράφως (ποσό αριθμητικά)>  ευρώ, 
πλέον του Φ.Π.Α. που αναλογεί, ο οποίος βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.  
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Το Συμβατικό Τίμημα δεν αναθεωρείται και θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθόλη τη 
διάρκεια της Σύμβασης και δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο. 

Σε περίπτωση που η σύμβαση με τον ανάδοχο λυθεί προτού ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα 
των είκοσι δύο μηνών, η αποπληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί αναλογικά. 

 
Άρθρο 28 - Τρόπος Πληρωμής  

Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος στον Ανάδοχο θα γίνει εφάπαξ μετά την παροχή των 
υπηρεσιών και την έγκριση του παραδοτέου από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται από τον Ανάδοχο τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / 
δικαιολογητικά. Επιπρόσθετα, ο ανάδοχος θα προσκομίζει ασφαλιστική και φορολογική 
ενημερότητα πριν τη διενέργεια των τμηματικών πληρωμών.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 -  ΠΑΡΑΔΟΣΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Άρθρο 29 - Προϋποθέσεις & Διαδικασία Παραλαβής      

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η παραλαβή των Παραδοτέων θα γίνεται από 
την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που ορίσθηκε με την υπ' αριθμ.     /    /    απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής θα παραλαμβάνει τα επιμέρους παραδοτέα Υπηρεσιών συντάσσοντας σχετικό 
πρακτικό, μετά από τη διενέργεια ελέγχων για την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών. 

Η παραλαβή των Παραδοτέων θα γίνεται ως εξής:  

Η διαδικασία παραλαβής των επιμέρους παραδοτέων περιλαμβάνει: 

• Παράδοση του κάθε επί μέρους παραδοτέου στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Η 
παραλαβή του παραδοτέου ή πιθανές παρατηρήσεις επ’ αυτού από την Επιτροπή, θα γίνονται εντός 
δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την παράδοσή του. Κατά την δεύτερη περίπτωση ο 
Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να ενσωματώσει τις παρατηρήσεις της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής στα τελικά παραδοτέα εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων 
ημερών. Σε περίπτωση που κριθούν οι όποιες παρατηρήσεις αμελητέες, τότε παραλαμβάνεται το 
παραδοτέο, δίνεται εντολή έναρξης εργασιών επόμενης φάσης και ενσωμάτωση αυτών στο τελικό 
συνολικό παραδοτέο.   

• Σε περίπτωση που το επανυποβαλλόμενο παραδοτέο δεν ικανοποιεί τα ελάχιστα κριτήρια 
αξιολόγησης ποιότητας, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής εκθέτει εγγράφως τις 
παρατηρήσεις της και τις τυχόν απαιτούμενες παρεμβάσεις στο παραδοτέο του Αναδόχου εντός 
δέκα (10) εργασίμων ημερών και ο Ανάδοχος θα πρέπει να τις ενσωματώσει στο παραδοτέο εντός 
δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών. Εάν και μετά από τις επαναληπτικές παρατηρήσεις ο 
Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, 
κινούνται οι διαδικασίες κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 -  ΑΘΕΤΗΣΗ & ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Άρθρο 30 - Καταγγελία εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

(α) Ο Ανάδοχος δεν παρέχει τις Υπηρεσίες με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις 
προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 
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(β) Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της 
Αναθέτουσας Αρχής.  

(γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η 
άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, στο σύνολο ή σε 
σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

(δ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 
επαγγέλματός του. 

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της εκ μέρους 
της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ 
ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, 
να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παράβασης, οπότε τα αποτελέσματα της 
καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η 
Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση 
θεραπευθείσα. 

Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται, μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 

(α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή 
εκτέλεσης υποχρέωσής του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που  επιβάλλονται για τη 
διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

(β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποια εργασία ή προϊόν 
(ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως 
υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι υπεργολάβοι και 
συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 

(γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν 
άμεσα ή έμμεσα τις Υπηρεσίες και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι υπεργολάβοι 
και συνεργάτες του θα πράξουν  το ίδιο. 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την 
αξία του παρασχεθέντος μέρους των Υπηρεσιών, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου 
κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με  τη 
Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθάρισης των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές 
επιστολές καταπίπτουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τα παραδοθέντα ή παραγγελθέντα από 
τον Ανάδοχο υλικά και αντικείμενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόμα 
πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε 
ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην 
αξία του Τμήματος των Υπηρεσιών που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτέλεσης της Σύμβασης, 
να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό. 

Ως προς την κήρυξη του Αναδόχου έκπτωτου, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 118/07, όπως αυτό 
ισχύει. 

Άρθρο 31 - Ανωτέρα Βία 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, ως τέτοιων 
νοουμένων γεγονότων που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής των μερών και τα οποία 
αντικειμενικά δεν θα μπορούσαν να αποτραπούν ούτε με την επίδειξη άκρως εξειδιασμένης 
επιμέλειας. 
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Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης των συμβατικών του 
υποχρεώσεων σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει 
και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και τα περιστατικά εντός 
είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη του 
σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, 
τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 -  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Άρθρο 32 - Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό και Κοινοτικό δίκαιο. 

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή 
την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος θα 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής 
πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια 
θα είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια της Θεσσαλονίκη. 

 

                     Για τον                                                                     Για τον Ανάδοχο 

             Φορέα Διαχείρισης                                    …………………………………........ 

Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα                    …………………………………………. 

 

 

 

 

 

            Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                      …………………… 

          Θεμιστοκλής Κουϊμτζής                                                   ……………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

[…] 

 


