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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΡΑΝΑΘΘΝΑΙΚΘ ΟΓΑΝΩΣΘ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΕΛΛΑΔΑΣ - 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ «ΘΕΜΑΪΔΕΣ» 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Τ.Θ. 60 137 

Ρόλθ Θζρμθ Θεςςαλονίκθσ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ Τ.Κ. 570 01   

Τθλζφωνο / Fax 6937 129 060 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  thermaides.thess@gmail.com 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Πλγα Τςιμιςκι 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) http://thermaides.com/ 

 

Είδοσ Αναθζτουςασ Αρχήσ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Αςτικι μθ Κερδοςκοπικι Εταιρεία.  

   

Στοιχεία Επικοινωνίασ 

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
http://thermaides.com/ 

β) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από:  τον ανωτζρω αρμόδιο για πλθροφορίεσ : κα 
Τςιμιςκι ςτθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ και ςτο τθλζφωνο 6937 129 060 

γ)    Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται ςτθν διεφκυνςθ : ΡΑΝΑΘΘΝΑΙΚΘ ΟΓΑΝΩΣΘ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  
ΕΛΛΑΔΑΣ ΡΑΑΤΘΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ «ΘΕΜΑΪΔΕΣ», ΤΑΧ. Δ/ΝΣΘ :  Τ.Θ. 60 137, Τ.Κ.:  570 01,  
ΘΕΜΘ 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με ςυνοπτικό διαγωνιςμό του άρκρου 117 του Ν.4412/2016 και υπό τισ 

προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ και τουσ ειδικότερουσ όρουσ τθσ παροφςασ. 

 

Χρηματοδότηςη τησ ςφμβαςησ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ ΡΑΝΑΘΘΝΑΙΚΘ ΟΓΑΝΩΣΘ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  

ΕΛΛΑΔΑΣ ΡΑΑΤΘΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ «ΘΕΜΑΪΔΕΣ».  

Θ ςφμβαςθ αφορά τθν υλοποίθςθ του Ραραδοτζου D.3.2.2 Hot spots identification and mapping το οποίο 

περιλαμβάνεται ςτο Ρακζτο Εργαςίασ 3 τθσ Ρράξθσ: "Υγειονομικι περίκαλψθ παιδιϊν με καρδιακι και 

αναπνευςτικι ευαιςκθςία ςτθ διαςυνοριακι περιοχι” (Health care for children with Cardio and 

Respiratory sensitivity in the Cross Border area), με ακρωνφμιο "WE CARE" του Ε.Ρ. INTERREG IPA Cross 

Border Cooperation Programme «Greece – Republic of North Macedonia» και χρθματοδοτείται από τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του 

Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων. 
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1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ παροχι ερευνθτικϊν υπθρεςιϊν χωρικισ ανάλυςθσ δεδομζνων για τον 

προςδιοριςμό και τθν χαρτογραφικι απεικόνιςθ των κζςεων υψθλοφ κινδφνου καρδιοαναπνευςτικϊν 

προβλθμάτων (Ραραδοτζο 3.2.2) ςτο  πλαίςιο τθσ πράξθσ "Υγειονομικι περίκαλψθ παιδιϊν με καρδιακι 

και αναπνευςτικι ευαιςκθςία ςτθ διαςυνοριακι περιοχι” (Health care for children with Cardio and 

Respiratory sensitivity in the Cross Border area), με ακρωνφμιο "WE CARE" του Ε.Ρ. INTERREG IPA Cross 

Border Cooperation Programme «Greece – Republic of North Macedonia».  

Οι προσ προμικεια υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 

ςυμβάςεων C.P.V: 73110000-6: Υπθρεςίεσ ζρευνασ 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ προμικειασ υπθρεςιϊν 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ςυνολικό ποςό των 24.000,00 € (19.354,83 € πλζον ΦΡΑ 

24%).   

Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ και ζωσ τθ λιξθ τθσ Ρράξθσ 

WECARE, ςυνυπολογιηόμενων τυχόν παρατάςεων που δοκοφν, (υφιςτάμενθ θμερομθνία λιξθσ τθσ 

Ρράξθσ: 07.07.2021). 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτα ςυμβατικά 

τεφχθ (ΡΑΑΤΘΜΑ Ι- Αναλυτικι Τεχνικι Ζκκεςθ (περιγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου και 

Ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ) 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, με 

βάςθ τθ βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ-τιμισ. 

 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 

αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 Του Ν. 4605/01-04-2019 (Α' 52) “Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία (ΕΕ) 2016/943 του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 8θσ Ιουνίου 2016 ςχετικά με τθν προςταςία τθσ 

τεχνογνωςίασ και των επιχειρθματικϊν πλθροφοριϊν που δεν ζχουν αποκαλυφκεί (εμπορικό απόρρθτο) 

από τθν παράνομθ απόκτθςθ, χριςθ και αποκάλυψι τουσ (EEL 157 τθσ 15.6.2016) - Μζτρα για τθν 

επιτάχυνςθ του ζργου του Υπουργείου Οικονομίασ 

 Του Ν. 4608/2019 (ΦΕΚ Α’ 66) «Ελλθνικι Αναπτυξιακι Τράπεηα και προςζλκυςθ Στρατθγικϊν 

Επενδφςεων και άλλεσ διατάξεισ», και ιδίωσ με το άρκρο 33 με το οποίο τροποποιοφνται επιμζρουσ 

διατάξεισ του Βιβλίου I (Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν – Ρροςαρμογι ςτθν 

Οδθγία 2014/24/ΕΕ). 

 Του Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ 67/03-05-2019 τεφχοσ Α’): «υκμίςεισ Μζριμνασ Ρροςωπικοφ Ενόπλων 

Δυνάμεων, Στρατολογίασ, Στρατιωτικισ Δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ», και ιδίωσ του άρκρου 56, με το 

οποίο επιλκαν τροποποιιςεισ ςτο Ν. 4412/2016.  

 Του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεφχοσ Α’) «Άςκθςθ υπαίκριων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, 

εκςυγχρονιςμόσ τθσ επιμελθτθριακισ νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ» - Τροποποιιςεισ ςε δθμόςιεσ 
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ςυμβάςεισ», και ιδίωσ του άρκρου 107, ςχετικό ζγγραφο ΕΑΑΔΘΣΥ (αρικ. 6796/16.11.2017, ΑΔΑ: 

6ΟΟΓΟΞΤΒ-99).  

 Του Ν. 4469/2017 (ΦΕΚ 62/Α'/2017) «Εξωδικαςτικόσ μθχανιςμόσ ρφκμιςθσ οφειλϊν επιχειριςεων και 

άλλεσ διατάξεισ», ςτο άρκρο 18 του οποίου προβλζπονται τροποποιιςεισ των άρκρων 377 και 379 του ν. 

4412/2016. 

 του Ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 

παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό 

δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 

«Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -

2013», 

 του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 Του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο 

πλαίςιο εφαρμογισ του ν.4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ» και ειδικότερα τθν υποπαράγραφο ΣΤ.20 του 

άρκρου 1 «Εφαρμογι Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων» που αντικατζςτθςε 

τθν παρ.1 του άρκρου 8 του Ν. 4155/2013. 

 του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων 

και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 

ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 

16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 

 του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 

Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

 του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 

των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και 

άλλεσ διατάξεισ”, 

 του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 

των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα”,  

 του Ρ.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

 του Ρ.Δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ 

ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 

Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»  

 Τθσ με αρ. Απόφαςθσ Υπ. Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεφχοσ Β') 

με τθν οποία ρυκμίηονται ειδικότερα κζματα που αφοροφν ςτθ λειτουργία και διαχείριςθ του ΚΘΜΔΘΣ. 

 Το αρικ. πρωτ. 3468/30-05-2017 ζγγραφο τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ: ΩΥ7ΙΟΞΤΒ-45Γ) με κζμα «Ενθμζρωςθ 

για τθ δθμοςίευςθ του Ν. 4472/2016, τροποποίθςθ διατάξεων Ν. 4412/2016 και ζκδοςθ Υ.Α. ΚΘΜΔΘΣ». 

 Τισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ , κακϊσ και λοιπζσ διατάξεισ 
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που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ κακϊσ και το 

ςφνολο των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου και 

γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Ρ.Δ., Υ.Α.) και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει τθν ανάκεςθ και 

εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά. Νόμοι, ΡΔ και 

υπουργικζσ αποφάςεισ που εκδίδονται μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ 

ςφμφωνα με το άρκρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελοφν μζροσ του εφαρμοςτζου κεςμικοφ 

πλαιςίου τθσ. 

 τθν απόφαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (Decision No C(2015)5655 final of 6-8-2015) για τθν τελικι 

ζγκριςθ του Ρρογράμματοσ Συνεργαςίασ “Greece – the former Yugoslav Republic of Macedonia 2014 – 

2020”  

 τισ ςυμφωνίεσ χρθματοδότθςθσ που ζχουν υπογραφεί μεταξφ των αρμόδιων αρχϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ, τθσ Ελλάδασ και τθσ πρϊθν Γιουγκοςλαβικισ Δθμοκρατίασ τθσ Μακεδονίασ, κακϊσ και των 

τροποποιιςεϊν τουσ.  

 τουσ Εκνικοφσ κανονιςμοφσ για τον ανταγωνιςμό, τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ και τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και 

τισ τροποποιιςεισ τουσ.  

 το Εγχειρίδιο Ρρογράμματοσ που εγκρίκθκε από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ του Ρρογράμματοσ και 

τισ ενθμερϊςεισ του.  

  τθν από 31 Μαρτίου 2017 απόφαςθ τθσ Κοινισ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ για τθν ζγκριςθ του 

τεχνικοφ δελτίου (Application Form)  του Ζργου “WE CARE”  

 το εγκεκριμζνο τεχνικό Δελτίο (Application Form) του Ευρωπαϊκοφ Ζργου “WE CARE” και το εγκεκριμζνο 

χρονοδιάγραμμά του.  

 το ςφμφωνο εταιρικισ ςχζςθσ (Partnership Agreement) που υπογράφθκε από όλουσ τουσ 

ενδιαφερόμενουσ εταίρουσ του Ζργου “WE CARE”, όπωσ ιςχφει.  

 τθν από 10/5/2018 Σφμβαςθ Χρθματοδότθςθσ (Subsidy Contract) του ζργου Health care for children with 

Cardio and Respiratory sensitivity in the Cross Border area» και ακρωνφμιο «WE CARE» ςτο πλαίςιο του 

Interreg IPA CBC Programme “Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014 – 2020” 

 τον οδθγό εφαρμογισ του Ρρογράμματοσ Συνεργαςίασ Interreg IPA CBC Programme “Greece – The 

former Yugoslav Republic of Macedonia 2014 – 2020” 

 τισ ςχετικζσ με το ζργο WECARE Απόφαςεισ Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΡΑΝΑΘΘΝΑΙΚΘΣ ΟΓΑΝΩΣΘΣ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΡΑΑΤΘΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ «ΘΕΜΑΪΔΕΣ»περί εκπροςϊπθςθσ, διαγωνιςμϊν, 

οριςμοφ επιτροπϊν, ζγκριςθσ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, δαπάνθσ , τεχνικϊν προδιαγραφϊν και 

των όρων διακιρυξθσ αυτοφ.  

 τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ και των ςε αυτιν ςυνθμμζνων Ραραρτθμάτων. 

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Οι προςφορζσ κα υποβάλλονται ςτθ διεφκυνςθ : ΡΑΝΑΘΘΝΑΙΚΘ ΟΓΑΝΩΣΘ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΕΛΛΑΔΑΣ - 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ «ΘΕΜΑΪΔΕΣ», ΤΑΧ. Δ/ΝΣΘ :  Τ.Θ. 60 137, Τ.Κ.:  570 01,  ΘΕΜΘ. Θ 

καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ θμερομθνία Δευτζρα 15 Φεβρουαρίου 2021 

με αποδεικτικό εμπρόκεςμισ υποβολισ τθ ςφραγίδα ταχυδρομείου. 

Θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν και θ διενζργεια του διαγωνιςμοφ κα πραγματοποιθκεί ςτα 

γραφεία τθσ ΡΑΝΑΘΘΝΑΙΚΘΣ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΕΛΛΑΔΑΣ - ΡΑΑΤΘΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 
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«ΘΕΜΑΪΔΕΣ», οδόσ Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 7Α, 1οσ όροφοσ, τθν Δευτζρα 22 Φεβρουαρίου 2021, ϊρα 17.00 

μ.μ, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.   

 Κατά τθν θμζρα αποςφράγιςθσ των δικαιολογθτικϊν μποροφν να παρίςτανται οι νόμιμοι εκπρόςωποι των 

διαγωνιηομζνων. 

Σε περίπτωςθ αναβολισ του διαγωνιςμοφ για λόγουσ ανωτζρασ βίασ (απεργία, κατάλθψθ κλπ), ο 

διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί τθν ίδια μζρα και ϊρα τθν επόμενθ εβδομάδα δθλαδι τθν Δευτζρα 01 

Μαρτίου 2021 και ϊρα 17.00 μ.μ. ςτον ίδιο χϊρο. 

 

 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Δημοςίευςη ςε εθνικό επίπεδο 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 

Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) τουλάχιςτον δϊδεκα (12) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ προςφορϊν. 

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 

(URL):  http://thermaides.com/ 

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 

εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 

ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 

απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 

υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 

ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 

και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 

ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 
 

 Θ με αρ. πρωτ. WECARE/02/2021 Ρερίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ,  

 Θ παροφςα Διακιρυξθ και τα παραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ ιτοι: 

 ΡΑΑΤΘΜΑ Ι: Θ Αναλυτικι Τεχνικι Ζκκεςθ (Αναλυτικι περιγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ 

αντικειμζνου και Ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ) 

 ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ: Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+ 

 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ μζςω τθσ 

ιςτοςελίδασ τθσ ΡΑΝΑΘΘΝΑΙΚΘΣ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΕΛΛΑΔΑΣ - ΡΑΑΤΘΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 

«ΘΕΜΑΪΔΕΣ» (http://thermaides.com/). Υπεφκυνθ επικοινωνίασ Πλγα Τςιμιςκι, τθλ. 6937129060, email:  

thermaides.thess@gmail.com. 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκενται ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατόπιν ςχετικισ 

επικοινωνίασ, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Για τθν παραλαβι των τευχϊν οι ενδιαφερόμενοι 

καταβάλλουν τθ δαπάνθ αναπαραγωγισ τουσ, που ανζρχεται ςε 10 ευρϊ, εκτόσ αν ο ενδιαφερόμενοσ 

αναλάβει με δαπάνθ και επιμζλειά του τθν αναπαραγωγι. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν 

τα παραπάνω ςτοιχεία και ταχυδρομικά, εφόςον τα ηθτιςουν ζγκαιρα και εμβάςουν, κατόπιν 

ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι, πζραν τθσ αναφερομζνθσ ςτο πρϊτο εδάφιο δαπάνθσ και τθ 

δαπάνθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. Θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει τα ηθτθκζντα ςτοιχεία μζςω 

των Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων ι ιδιωτικϊν εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και χωρίσ να φζρει 

ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ άφιξθ τουσ ςτον ενδιαφερόμενο. 

 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται διαδικτυακά, το αργότερο 8 θμζρεσ πριν τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 

για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 

ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 

τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι 

ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 

κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  
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Τυχόν ςυςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 

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

δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν.1947/1984 (Α’ 

188). Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οποιουδιποτε δθμοςίου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που 

αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 

επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 

ζγγραφο με τθ ςφραγίδα ‘Apostile’ ςφμφωνα με τθ ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι 

πρζπει να ζχε γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ και 53 του Κϊδικα περί 

Δικθγόρων.   

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από αρμόδιο πρόςωπο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 

πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 

τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 

τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 

ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο 

αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν 

οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν Ανακζτουςα Αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 

γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ- μζλθ τθσ 

Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ- μζλθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να 

παρζχονται με το γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του 

αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων 

και ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια 

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

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 

εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.  

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 

τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 

ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 

φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 

δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 

κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 

ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν του 

διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από 

τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά 

από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο  
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απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και 

τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.   

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 

τθν εγκυρότθτά τουσ. 

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν (φυςικά ι νομικά πρόςωπα) 

που είναι εγκατεςτθμζνα ςε :  

Α) κράτοσ- μζλοσ τθσ Ζνωςθσ  

Β) κράτοσ μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) 

Γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 

ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1,2,4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 

Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ Ι τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και 

Δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ’ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 

διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβλθκοφν ςε ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ανακζτουςα 

αρχι μπορεί να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι 

μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ.  

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 

ζναντι τισ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  

 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

Δεν απαιτείται ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ.1 του Ν4412/2016.  

 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 

οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 

νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 

περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ :  

2.2.3.1 Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 

λόγουσ: 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 

εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),   
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β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 

οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 

25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 

τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 

οικονομικοφ φορζα,   

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 

2803/2000 (Αϋ 48),   

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 

αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 

2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 

ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,   

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 

αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 

ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 

3691/2008 (Αϋ 166),  

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 

και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 

τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 

οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).  

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ 

αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του 

ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και 

IKE (ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτουσ 

διαχειριςτζσ.  

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά τον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  

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

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.  

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

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

με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουθεσ περιπτϊςεισ :  

α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 
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δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία 

ι/και    

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ 

υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.  

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 

αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 

αςφάλιςθ.  

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 

καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 

κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.   

ι/και  

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 

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

τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 

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

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

διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 

αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 

ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων, εφόςον 

ςυντρζχουν επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ ενδεικτικά δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ 

του περιβάλλοντοσ   

β) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 

ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 

λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 Ν.4412/2016, πριν από τθν 

εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.   

2.2.3.4. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 

είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ 

2.2.3.5. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 

παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 γ) μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα 

μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 

αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 

αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 

φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 

αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 

το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
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διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 

περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.6. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 

προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του Ν. 

4412/2016.  

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 

του Ν.4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 

ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Κριτήρια Επιλογήσ 

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 

αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο των προσ παροχι 

υπθρεςιϊν. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο 

κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 

μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε 

τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 

ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Πςον αφορά ςτθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν  ετιςιο  κφκλο εργαςιϊν για κάκε μία από τισ 

τρεισ τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ (ζτθ 2017, 2018, 2019) ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ ςφςταςθσ του 

οικονομικοφ φορζα,  μεγαλφτερο ι ίςο με του 100% του ποςοφ χωρίσ ΦΡΑ 24% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ.  

 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται:  

Α) Να διακζτουν εμπειρία ςυμμετοχισ ςε 3 τουλάχιςτον ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα (διακρατικά ι/και 
διαπεριφερειακά ι/και διαςυνοριακά)  κατά τθν τελευταία δεκαετία εκ των οποίων δφο (2) τουλάχιςτον 
ςχετικά με τθ δθμόςια υγεία. 

Β) Να διακζτουν  ςχετικι τεχνικι εμπειρία που κα αποδεικνφεται με τθν υποβολι ςτον φάκελο 

δικαιολογθτικϊν κατ’ελάχιςτο 10 κεματικϊν χαρτϊν καταγραφισ φυςικοχθμικϊν ι βιολογικϊν 

παραμζτρων που ςχετίηονται με τθν ποιότθτα περιβάλλοντοσ ι/και τθ δθμόςια υγεία, από οποιαδιποτε 

περιοχι εντόσ τθσ επιλζξιμθσ περιοχισ του ζργου (Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ). Οι χάρτεσ κα 

πρζπει να ζχουν παραχκεί από τον υποψιφιο ανάδοχο ςτο πλαίςιο ζργου που υλοποίθςε και να 
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ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςφμβαςθ ζργου, και δεν κα πρζπει να προζρχονται από το διαδίκτυο ι από 

εργαςίεσ/ζργα άλλων φορζων.  

 

 

Γ) Να διακζτουν Ομάδα ζργου με τουλάχιςτον :  

 Υπεφκυνο ζργου (1) 

 Αναπλθρωτι Υπεφκυνο ζργου (1) 

Με τθν κάτωκι εμπειρία και επαγγελματικά προςόντα:  

Υπεφκυνοσ ζργου, ο οποίοσ κα πρζπει να είναι πτυχιοφχοσ ΑΕΙ, κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν, 
και να διακζτει:  

 Εμπειρία ςυντονιςτι ι κφριοσ ανάδοχοσ ςε ζνα τουλάχιςτον ζργο κατά τθν τελευταία πενταετία 

 Εμπειρία ςυμμετοχισ ςε 5 τουλάχιςτον ζργα ςχετικά με εφαρμογζσ Γεωγραφικϊν Συςτθμάτων 

Ρλθροφοριϊν ςτθ δθμιουργία χαρτϊν 

 Τριετι τουλάχιςτον εμπειρία ςε κζματα χωρικισ ανάλυςθσ δεδομζνων με χριςθ Γεωγραφικϊν 

Συςτθμάτων Ρλθροφοριϊν  

 Άριςτθ γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ  

 Ριςτοποιθμζνθ γνϊςθ χριςθσ βαςικϊν προγραμμάτων θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν 

 

Αναπλθρωτισ Υπεφκυνοσ Ζργου, ο οποίοσ κα πρζπει να είναι πτυχιοφχοσ ΑΕΙ, κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ 
τίτλου ςπουδϊν, και να διακζτει:  

 Εμπειρία ςυμμετοχισ ςε 2 τουλάχιςτον ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα (διακρατικά ι/και 

διαπεριφερειακά ι/και διαςυνοριακά) ζργα ςχετικά με τθ δθμόςια υγεία 

 Εξειδικευμζνθ γνϊςθ χωρικισ ανάλυςθσ δεδομζνων όπωσ αυτι αποδεικνφεται από 3 τουλάχιςτον 

δθμοςιεφςεισ ςε επιςτθμονικά περιοδικά ι ςυνζδρια 

 Άριςτθ γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ 

 Ριςτοποιθμζνθ γνϊςθ χριςθσ βαςικϊν προγραμμάτων θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν.  

 

2.2.7 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν, όςον αφορά ςτα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 

επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, τθσ 

παραγράφου 2.2.6 να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 

δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, τουσ 

αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται. 

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 

και τα επαγγελματικά προςόντα ι με τθ ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 

να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 

υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.  

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά ςτα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω 

οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ.  
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Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 

ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ άλλων φορζων.  

 

2.2.8 Κανόνεσ απόδειξησ ποιοτικήσ επιλογήσ  

2.2.8.1 Ρροκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προςφορϊν   

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ α) δε βρίςκονται ςε μία από τισ 

καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 – 2.2.6 

τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ το 

προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ.4 του ν.4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ 

(ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςασ Ραράρτθμα Β, το οποίο 

αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/2016.  

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α 

τθσ απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 

ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ κατευκυντιριασ οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΘΔ ςε 

επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και 

περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα Β τθσ παροφςθσ.  

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το 

οποίο υπογράφεται , το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 

εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 

2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου τουσ ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 

ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 

αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 

ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.  

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το τυποποιθμζνο ζντυπο 

υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζροσ τθσ ζνωςθσ.  

Το ΕΕΕΣ ι το ΤΕΥΔ κατά περίπτωςθ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 

 

2.2.8.2 Αποδεικτικά μζςα/ δικαιολογητικά κατακφρωςησ  

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 

όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.7 κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 

υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 

άρκρου 105 παρ.3 περ. γ του Ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 

φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7 τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 

ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν λόγοι 
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αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 

περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.6).  

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 

εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 

αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3.  

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:  

Α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψθ 

αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι θ διοικθτικι αρχι του κράτουσ- μζλουσ 

ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από τον οποίο 

προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ 

αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα 

ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα 

ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 

υποβολι τουσ .  

Β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ- 

μζλουσ ι χϊρασ. Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να ηθτιςει επιπλζον υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ 

αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ( ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ 

ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, αφορά οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ 

αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ.  

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν 

τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 

διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 

πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 

από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 

εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 

κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 

μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, 

για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ 

πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 

ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα 

κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του 

ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 

επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου 

είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ,  

 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 

καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2  

 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.3γ πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ 

Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 

21PROC008084365 2021-02-02



 

Σελίδα 18 

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

θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 

ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1, 

ςτισ περιπτϊςεισ αϋ και βϋ τθσ παραγράφου 2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73 

του ν. 4412/2016, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα 

κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του 

ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 

επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου 

είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παρ. ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 

καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1, ςτισ περιπτϊςεισ αϋ και βϋ τθσ 

παραγράφου 2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016. Οι επίςθμεσ 

δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του 

άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ που προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 80 του ν. 4412/2016, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του 

οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του 

πιςτοποιθτικοφ. 

 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ τθσ 

παραγράφου 2.2.4 προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου Επιμελθτθρίου ι του οικείου 

επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ, που ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 

εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ 

μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι 

εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016, με το οποίο 

πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ 

που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ 

βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ 

διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι 

αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που 

απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.  

 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο 

Επιμελθτιριο. 

Άλλωσ δφναται να αποδεικνφουν το ειδικό επάγγελμά τουσ είτε με τθν προςκόμιςθ βεβαίωςθσ από 

αρμόδια φορολογικι αρχι ζναρξθσ εργαςιϊν φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου είτε με τθν προςκόμιςθ 

βεβαίωςθσ από αρμόδια φορολογικι αρχι από τθν οποία να προκφπτει ο κωδικόσ αρικμόσ 

δραςτθριοτιτων είτε με τθν προςκόμιςθ ζνορκθσ διλωςθσ ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ςτθν οποία να 

αναφζρεται το ειδικό επάγγελμά τουσ.  

 

Β. 3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν α) οικονομικζσ καταςτάςεισ ι αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων 

ςτθ περίπτωςθ που θ δθμοςίευςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων απαιτείται από τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 

21PROC008084365 2021-02-02



 

Σελίδα 19 

που είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι β) διλωςθ περί του ολικοφ φψουσ του κφκλου 

εργαςιϊν  

για τισ τρεισ τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ ςφςταςθσ του οικονομικοφ 

φορζα (ζτθ 2017, 2018, 2019). Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι 

του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο.  

 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 

  

α) Θ εμπειρία αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ απλϊν ευανάγνωςτων φωτοαντιγράφων εκ του 

πρωτοτφπου βεβαιϊςεων καλισ εκτζλεςθσ προχπθρεςίασ, οι οποίεσ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από 

απλι ευανάγνωςτθ φωτοτυπία του πρωτοτφπου των αντίςτοιχων ςυμβάςεων.  

Θ τεκμθρίωςθ κα πρζπει να γίνει μζςω Καταλόγου Ζργων που κα περιλαμβάνει αποκλειςτικά και μόνο τα 

ζργα για τα οποία απαιτείται θ εμπειρία και θ ειδικι τεχνικι ικανότθτα και επάρκεια που αναφζρονται και 

όχι το ςφνολο των ζργων τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ των οικονομικϊν φορζων. Στον Κατάλογο 

Ζργων κα αναγράφονται τουλάχιςτον ο τίτλοσ του ζργου, ο χαρακτθριςμόσ του ωσ Ευρωπαϊκό 

ςυγχρθματοδοτοφμενο, οι θμερομθνίεσ ζναρξθσ/ολοκλιρωςθσ του ζργου και ο ρόλοσ του υποψιφιου 

αναδόχου.  

 

Στισ περιπτϊςεισ Κοινοπραξιϊν ι Ενϊςεων θ ηθτοφμενθ εμπειρία αποτυπϊνεται ςε ζνα ενιαίο Κατάλογο 

Ζργων (με αναφορά ςτο μζλοσ τθσ ζνωςθσ που τθ διακζτει).  

 

β) Θ εμπειρία τθσ Ομάδασ ζργου αποδεικνφεται με αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα, ςυνοδευόμενο από 

υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβεια των δθλουμζνων ςτοιχείων, ςτο οποίο κα αναγράφεται ο ρόλοσ 

«Υπεφκυνοσ Ζργου/ Αναπλθρωτισ Υπεφκυνοσ Ζργου ι Μζλοσ Ομάδασ Ζργου. Το βιογραφικό κα περιζχει 

και κατάλογο (πίνακα) ζργων, ςτον οποίο κα περιλαμβάνεται τουλάχιςτον ο τίτλοσ του ζργου, ο 

χαρακτθριςμόσ του ωσ ευρωπαϊκό ςυγχρθματοδοτοφμενο, το αντικείμενο των εργαςιϊν με αναφορά ςτο 

ηθτοφμενο τομζα υπθρεςιϊν – φυςικό αντικείμενο, οι θμερομθνίεσ ζναρξθσ/ολοκλιρωςθσ του ζργου και 

θ κζςθ ςτθν αντίςτοιχθ ομάδα ζργου. Για τθν απόδειξθ εμπειρίασ ςυμμετοχισ ςε ζργα κα πρζπει επί 

ποινι αποκλειςμοφ να υποβλθκοφν από τα μζλθ τθσ ομάδασ ζργου οι ςχετικζσ ςυμβάςεισ και τα ςχετικά 

παραςτατικά πλθρωμισ. Επιπλζον θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει τθν προςκόμιςθ 

πρόςκετων δικαιολογθτικϊν για τθν απόδειξθ των ανωτζρω. 

Θ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ και χειριςμοφ υπολογιςτϊν αποδεικνφεται βάςει κανόνων ΑΣΕΡ, ενϊ όλοι οι τίτλοι 

ι ζγγραφα για τθν απόδειξθ αυτισ πρζπει να είναι επίςθμα μεταφραςμζνοι και να κατατίκενται, ο 

ξενόγλωςςοσ τίτλοσ και θ μετάφραςθ αυτοφ ςε απλά αντίγραφα.  

 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 

φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 

νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 

ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου), που ζχουν εκδοκεί 

30 θμζρεσ πριν τθν υποβολι τουσ. Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι 

του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν 

εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ 

κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των 

ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.  
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Β.6. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.  

 

Β.7. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 

προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

Τα αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο:  

α) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 1 του άρκρου 73, τθν περίπτωςθ γϋ τθσ παραγράφου 2 

του άρκρου 73 και τθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016 εφόςον ζχουν 

εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

β) τα λοιπά δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016 εφόςον είναι 

εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να 

ζχουν εκδοκεί κατά τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ,  

γ) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 2 του άρκρου 75 του ν. 4412/2016, τα αποδεικτικά 

ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, και τα πιςτοποιθτικά αρμόδιασ αρχισ 

ςχετικά με τθν ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν ςε περίπτωςθ ανωνφμων εταιρειϊν, εφόςον ζχουν 

εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

δ) οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ και  

ε) οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 

υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Τα ζγγραφα του παρόντοσ υποβάλλονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94). Ειδικά τα 

αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, 

εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ. 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο 

 
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί ςτθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθ βζλτιςτθ 
ςχζςθ ποιότθτασ-τιμισ θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων: 

 

Ι. Κατανόηςη του Ζργου, Μεθοδολογική Ρροςζγγιςη και επάρκεια ομάδασ ζργου (ΒΚΜ) 

ΚΙΤΗΙΟ ΡΕΙΓΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 

Κατανόηςη του ζργου: 

Κατανόθςθ του αντικειμζνου, του περιβάλλοντοσ και των απαιτιςεων του 
ζργου, ςαφινεια και πλθρότθτα τθσ προςφοράσ, ςυμμόρφωςθ ςτισ 
απαιτιςεισ του ζργου  

Σ1: 30% 

Κ2 

Μεθοδολογική προςζγγιςη: 

Οργάνωςθ και ανάλυςθ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, καταλλθλότθτα 
και αποτελεςματικότθτα των προτεινόμενων μεκόδων, εργαλείων και 
παραδοτζων  

Σ2: 30% 
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Κ3 

Ρρογραμματιςμόσ υλοποίηςησ ζργου: 

 Φάςεισ/Ραραδοτζα ζργου – Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ ζργου 
Σ3: 20% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΙΑΣ ΒΚΜ  80% 

 

ΙΙ. Επάρκεια Ομάδασ Ζργου (ΒΕΕ) 

ΚΙΤΗΙΟ ΡΕΙΓΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

Κ4 
Αποτελεςματικότθτα τθσ προτεινόμενθσ οργανωτικισ δομισ και 
κατανομισ ρόλων για τθν κάλυψθ των ειδικϊν απαιτιςεων του ζργου 

Σ4: 10% 

Κ5 

Αποτελεςματικότθτα του ςυςτιματοσ διοίκθςθσ και επικοινωνίασ του 
Αναδόχου με τα αρμόδια όργανα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ Σ5: 10% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΙΑΣ ΒΕΕ  20% 

 

2.3.2 Βαθμολόγηςη και κατάταξη προςφορϊν  

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 

ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ 

όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.   

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ  

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι 

βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα προκφπτει από 

το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ 

των 100 βακμϊν (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 

παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

Θ Συνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο: 

ΒΤ = (80%*ΒΚΜ) + (20%*ΒΕΕ) 

Ππου: 

 ΒΤ = Θ βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ 

 ΒΚΜ = Θ βακμολογία τθσ Κατανόθςθσ του Ζργου και τθσ Μεκοδολογικισ Ρροςζγγιςθσ,  

 ΒΕΕ = Θ βακμολογία τθσ Επάρκειασ τθσ Ομάδασ Ζργου 

Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ βακμολογίασ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ ορίηεται ςε UTΡ = 85% 

 

Οι οικονομικζσ προςφορζσ βακμολογοφνται ςε εκατονταβάκμια κλίμακα και θ βακμολογία ΒΟΡι τθσ κάκε 

οικονομικισ προςφοράσ ΟΡι ιςοφται με το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ ωσ εξισ: 

ΒΟΡι = 100 x (1-ΟΡι/ΡΑ), 

Ππου ΡΑ είναι θ προεκτιμϊμενθ αμοιβι 

Ο προκφπτων αρικμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο μ(2ο) δεκαδικό ψθφίο 

Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ βακμολογίασ τθσ οικονομικισ προςφοράσ ορίηεται ςε UOΡ = 15% 
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Βακμολογοφνται μόνο οι οικονομικζσ προςφορζσ των προςφερόντων, των οποίων οι Τεχνικζσ Ρροςφορζσ 

κρίκθκαν αποδεκτζσ και βακμολογικθκαν. 

Ρροςδιοριςμόσ τησ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομική άποψη προςφοράσ, βάςει τησ βζλτιςτησ 

ςχζςησ ποιότητασ-τιμήσ 

Θ ςυνολικι βακμολογία κάκε προςφοράσ U προκφπτει από το άκροιςμα: 

U = U ΤΡ * 85% + U ΟΡ * 15% 

Ο προκφπτων αρικμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο μ(2ο) δεκαδικό ψθφίο 

Ρροςωρινόσ ανάδοχοσ αναδεικνφεται εκείνοσ του οποίου θ προςφορά ζχει ςυγκεντρϊςει τον μεγαλφτερο 

αρικμό ςτο U. 

 
 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται για όλεσ τισ περιγραφόμενεσ ςτο Ραράρτθμα Α τθσ παροφςασ υπθρεςίεσ.  

 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.  

 

Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι ςε περίπτωςθ 

νομικϊν προςϊπων από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν.  

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

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

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

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

κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.  

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 

ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 

δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (A' 

188).  

 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

2.4.2.1. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 1.5 με κατάκεςι 

τουσ ςτθν Διεφκυνςθ: ΡΑΝΑΘΘΝΑΙΚΘ ΟΓΑΝΩΣΘ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΕΛΛΑΔΑΣ ΡΑΑΤΘΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 

«ΘΕΜΑΪΔΕΣ», ΤΑΧ. Δ/ΝΣΘ :  Τ.Θ. 60 137, Τ.Κ.:  570 01,  ΘΕΜΘ 

Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν ςφραγίδα 

ταχυδρομείου το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1.5 τθσ παροφςασ. Θ 

ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που 

αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ.   

2.4.2.2. Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει 

να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΝΑΔΟΥΟΤ 
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(επωνςμία, διεύθςνζη, απιθμόρ ηηλεθώνος, θαξ, διεύθςνζη ηλεκηπονικού ηασςδπομείος) 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

«……………………………………………………» 

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ: …………. 

Αναθέτουσα Αρχή 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟ – ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ “ΘΕΡΜΑΙΔΕ’’ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: …./……/2021 

 

ΝΑ ΜΘΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΡΟ ΤΘΝ ΥΡΘΕΣΙΑ 

Οι Ρροςφορζσ μποροφν να αποςτζλλονται με οποιονδιποτε τρόπο, επί αποδείξει, με τθν προχπόκεςθ ότι 

αυτζσ περιζρχονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι μζχρι τθν κακοριςμζνθ θμζρα και ϊρα με ευκφνθ του 

ενδιαφερόμενου.  

Ρροςφορά που είτε υποβλικθκε μετά τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία και ϊρα είτε ταχυδρομικθκε ζγκαιρα 

αλλά δεν ζφταςε ζγκαιρα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, δεν κα λαμβάνεται υπόψθ και κα επιςτρζφεται ςτον 

ενδιαφερόμενο.  

 

2.4.3 Πεξηερόκελν πξνζθνξώλ  

Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςε ενιαίο φάκελο, ο οποίοσ περιλαμβάνει τρεισ ςφραγιςμζνουσ 

υποφακζλουσ, ιτοι «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι προςφορά» και «Οικονομικι προςφορά».  

Σε κάκε ενιαίο φάκελο προςφοράσ κακϊσ και ςτουσ υποφακζλουσ, πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα 

πλιρθ ςτοιχεία του προςφζρονται και τα εξισ:  

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΝΑΔΟΥΟΤ 

(επωνςμία, διεύθςνζη, απιθμόρ ηηλεθώνος, θαξ, διεύθςνζη ηλεκηπονικού ηασςδπομείος) 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

«……………………………………………………» 

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ: …………. 

Αναθέτουσα Αρχή 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟ – ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ “ΘΕΡΜΑΙΔΕ’’ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: …./……/2021 

 

ΝΑ ΜΘΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΡΟ ΤΘΝ ΥΡΘΕΣΙΑ 

 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»  

 
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 

περιλαμβάνουν το προςαρμοςμζνο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ 

προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016. Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται βάςει του 

21PROC008084365 2021-02-02



 

Σελίδα 24 

τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται 

από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 

15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ) και 23/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΘΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). Το ηθτοφμενο προςαρμοςμζνο ΤΕΥΔ 

αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙ).  

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το προςαρμοςμζνο 

Τ.Ε.Υ.Δ. για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.  

 

2.4.5 Πεξηερόκελα θαθέινπ «ηερληθή πξνζθνξά»  

Ο φάκελοσ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» που θα υποβάλει ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να περιζχει τα 
παρακάτω ςε ςειρά:  
 
1. Ρεριγραφή από τον οικονομικό φορζα του αντικειμζνου και των απαιτήςεων του αντικειμζνου τησ 
ςφμβαςησ (Κατανόηςησ ζργου).  
 
Θα περιλαμβάνονται κατά ςειρά οι εκτιμιςεισ – απόψεισ του υποψθφίου Αναδόχου και μζςα από τισ 

γνϊςεισ & τθν εμπειρία του (ςε αντίςτοιχα ζργα ευρωπαϊκϊν ςυγχρθματοδοτοφμενων Ρρογραμμάτων, 

αλλά & το προγραμματικό περιβάλλον ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων 2014-2020), ςχετικά με τισ ενότθτεσ 

που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ του ζργου, ςε ςχζςθ με τα πρότυπα υποβολισ των Τεχνικϊν Δελτίων 

(Application Forms), το διακζςιμο διαδικτυακά υλικό του Ρρογράμματοσ Interreg Greece – Republic of 

North Macedonia για τα ενταγμζνα ζργα) όπωσ και τισ πλθροφορίεσ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα: 

 
i. Ρλαίςιο ζργου  

a) Θεματικό αντικείμενο και προκλιςεισ που αντιμετωπίηονται 

b) Σκοπιμότθτα διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ (*) 

c) Συμβολι ςε ςτρατθγικζσ-πολιτικζσ-προγραμματιςμό (*) 

ii. Μεθοδολογία υλοποίηςησ προγράμματοσ (κατά την πρακτική & τισ τρζχουςεσ οδηγίεσ του 

Ρρογράμματοσ Interreg Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020)  

d) Κφρια ςτοιχεία μεκοδολογίασ  

e) Λογικι παρζμβαςθσ (*) 

f) Διαδικαςίεσ αναφορϊν  (*) 

g) Δείκτεσ (*) 

iii. Χαρακτηριςτικά και απαιτήςεισ τησ πράξησ WECARE (*)  

h) Σκοπιμότθτα και χαρακτθριςτικά (*)  

i) Διαςφάλιςθ διατθρθςιμότθτασ αποτελεςμάτων (*)  

Σθμαντικι Σθμείωςθ: Στοιχεία με ςιμανςθ (*) είναι προαιρετικά, αλλά εφόςον προετοιμαςτοφν από τουσ 
υποψθφίουσ αναδόχουσ, περιλαμβάνονται ςτθν Τεχνικι προςφορά και φυςικά ςυνάδουν με το παρόν 
ζργο και τθ φιλοςοφία του, κα αποτιμθκοφν και κα βακμολογθκοφν από τθν αρμόδια επιτροπι με 
επιπλζον βακμολογία. 

 

2. Ανάλυςη - ειδίκευςη τησ καταλληλότητασ και αποτελεςματικότητασ τησ μεθοδολογίασ υλοποίηςησ 
του αντικειμζνου τησ ςφμβαςησ  (Μεθοδολογική προςζγγιςη) 
Θα περιλαμβάνει:  
Οργάνωςθ του αντικειμζνου ςε ενότθτεσ εργαςίασ και περιγραφι ανά ενότθτα τθσ μεκοδολογίασ 
υλοποίθςθσ με ςχετικι περιγραφι τεχνικϊν, μζςων, μεκοδολογιϊν, καινοτόμων προςεγγίςεων και 
ςχετικϊν περιγραφικϊν ςτοιχείων τεκμθρίωςθσ τθσ εκπόνθςθσ τθσ ζρευνασ. 
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3. Ανάλυςη του αντικειμζνου τησ ςφμβαςησ ςε ενότητεσ εργαςιϊν και ςφνδεςή τουσ με τα ελάχιςτα 
απαιτοφμενα παραδοτζα και το χρονοδιάγραμμα  (Ρρογραμματιςμόσ υλοποίηςησ) 
Θα περιλαμβάνει:  

Αλλθλουχία-διαςφνδεςθ ενοτιτων εργαςίασ  

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ ζργου ανά ενότθτα και ςυνολικά 

Αναφορά οροςιμων και τελικϊν παραδοτζων του ζργου.  

 
 
4. Κατανομή αρμοδιοτήτων ςτα μζλη τησ Ομάδασ Ζργου και επίπεδα διοίκηςησ  
Θα περιλαμβάνει:  

Οργάνωςθ τθσ Ομάδασ Ζργου  

Ρεριγραφι μελϊν Ομάδασ Ζργου – Αρμοδιότθτεσ ςε ςχζςθ με τισ ενότθτεσ εργαςίασ 

Ρεριγραφι οργάνωςθσ και  διαςφάλιςθσ ποιότθτασ παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

Σφςτθμα και επίπεδα διοίκθςθσ  

Οργάνωςθ επικοινωνίασ με τθν ανακζτουςα αρχι    

Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει με ποινή αποκλειςμοφ να αναφζρει ςτισ 4 ανωτζρω ηθτοφμενεσ 

ενότθτεσ με ςυγκεκριμζνο και ςαφι τρόπο τθν προτεινόμενθ αναλυτικι μεκοδολογία υλοποίθςθσ για τα 

χρονικά ςτάδια του ζργου και τισ περιλαμβανόμενεσ ςε αυτό δράςεισ και οποιοδιποτε επιπλζον ςτοιχείο 

τεκμθριϊνει πλθρζςτερα τθν πρόταςθ του υποψθφίου Αναδόχου και απαντά ςτισ επιμζρουσ απαιτιςεισ 

του ζργου, από τθν οποία να προκφπτει ότι ζχει κατανοιςει με πλθρότθτα και αρτιότθτα το αντικείμενο 

τθσ προκιρυξθσ. 

 

2.4.6 Ρεριεχόμενα φακζλου «Οικονομική προςφορά»/ τρόποσ ςφνταξησ και υποβολήσ οικονομικϊν 
προςφορϊν  

Το  ζντυπο  τθσ οικονομικισ προςφοράσ πρζπει  να  είναι  ςυμπλθρωμζνο  και  κατάλλθλα 

υπογεγραμμζνο. Στθν οικονομικι προςφορά δίνεται το προςφερόμενο ποςό ολογράφωσ και αρικμθτικά 

ςε ΕΥΩ (€) για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και 

κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν 

παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Οι υπζρ 

τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3.% και ςτθν επ’ αυτοφ 

ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 0,6.%. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και 

δεν αναπροςαρμόηονται. Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι 

ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ 

προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι 

υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα 

αρχι ςτθν παροφςα διακιρυξθ. Ρροςωρινόσ ανάδοχοσ αναδεικνφεται ο οικονομικόσ φορζασ που ζχει 

προςφζρει τθν οικονομικότερθ προςφορά επί τθ βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ τιμισ. 

 

2.4.7 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν  

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 6 μθνϊν 

από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.  
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Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 

αρχι, πριν τθ λιξθ τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι 

διαδικαςία.  

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

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

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

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

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

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

ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.  

 

 

2.4.8 Λόγοι απόρριψησ προςφορϊν  

 

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

απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:  

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

και ιδίωσ ςτισ παραγράφουσ 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 3.1, 3.2.  

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

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

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

διακιρυξθσ,  

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

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

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

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

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

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,  

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

παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.  

 

 

2.4.9 Ιςότιμεσ και ιςοδφναμεσ προςφορζσ  

 

Ιςότιμεσ, βάςει του άρκρου 90 παρ. 2 του Ν.4412/16 κεωροφνται οι προςφορζσ με τθν ίδια ακριβϊσ 

βακμολογία.  

Στθν περίπτωςθ αυτι επιλζγεται ο ανάδοχοσ με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν 

ιςότιμεσ προςφορζσ. 

Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια από τθν Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, 

παρουςία των υποψθφίων ι τυχόν νομίμων εκπροςϊπων τουσ, αν αυτοί το επικυμοφν.  

 

Θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και 

ϊρα που ορίηεται ςτθν παροφςα, ιτοι τθν θμερομθνία και ϊρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

 

Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ι περιζχονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι με οποιοδιποτε τρόπο εκπρόκεςμα 

επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςτοφν.  

 

Θ αποςφράγιςθ γίνεται με τθν εξισ διαδικαςία :  

 

Το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν 

θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, 

παρουςία των προςφερόντων/ςυμμετεχόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι 

οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν 

από αυτοφσ.  

 

Τα επιμζρουσ ςτάδια ςτθν διαδικαςία ζχουν ωσ εξισ:  

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

ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα 

δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο. Το αρμόδιο 

όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα 

αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου.  

Οι προςφζροντεσ/ςυμμετζχοντεσ ι οι νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνοι εκπρόςωποι τουσ αποχωροφν.  

 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με 

τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν 

προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι ι/και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν 

με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ.  

 

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

ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται και ακολουκεί 

ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν και κατάταξθσ. Θ αποςφράγιςθ αυτι γίνεται ςτθν ίδια δθμόςια ςυνεδρίαςθ, ι 

αν αυτό δεν είναι δυνατόν, ςε θμζρα και ϊρα που ανακοινϊνει θ Επιτροπι. Εν ςυνεχεία, θ Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ, ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ ελζγχει τισ οικονομικζσ προςφορζσ, ςυντάςςει πίνακα τιμϊν και 

ςειράσ κατάταξθσ των προςφορϊν και γνωμοδοτεί για τον προςωρινό ανάδοχο. Για όςεσ προςφορζσ δεν 

κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α) και β) οι φάκελοι τθσ οικονομικισ 

προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά κρατοφνται μζχρι τθν λιξθ τθσ διαδικαςίασ. Σε περίπτωςθ που 

προκφψουν ιςότιμεσ προςφορζσ, επιλζγεται προςωρινόσ ανάδοχοσ με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν 

φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και 

παρουςία των οικονομικϊν φορζων που ζχουν προςφζρει τθν ίδια τιμι και το αποτζλεςμα καταγράφεται 

ςτο πρακτικό.  
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Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ ι ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ. Κατά των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του 

Ν.4412/2016.  

Θ αποςφράγιςθ των φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ & τεχνικισ προςφοράσ κα γίνει και ςε μία 

δθμόςια ςυνεδρίαςθ βάςει του άρκρου 117 του Ν.4412/2016. 

 
3.1.1. Συμπλήρωςη - αποςαφήνιςη πληροφοριϊν και δικαιολογητικϊν  

Θ ςυμπλιρωςθ - αποςαφινιςθ πλθροφοριϊν και δικαιολογθτικϊν γίνεται ςφμφωνα με το άρκρο 102 του 

Ν.4412/2016 όπου ορίηεται ότι κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι 

μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ ι τουσ υποψθφίουσ να διευκρινίηουν ι να ςυμπλθρϊνουν 

τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, θ οποία δεν μπορεί να 

είναι μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ 

πρόςκλθςθσ. Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ που υποβάλλεται από τουσ προςφζροντεσ ι 

υποψθφίουσ, χωρίσ να ζχει ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

Θ πιο πάνω διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο τισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι πρόδθλα 

τυπικά ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ, ιδίωσ δε παράλειψθ μονογραφϊν, 

διακεκομμζνθ αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου και των υποφακζλων των 

προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ 

από τθν ορολογία των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, που δεν επιφζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το 

περιεχόμενό τουσ, ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία, πλθμμελισ ςιμανςθ αντιγράφων που 

εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν.4250/2014 (Αϋ 74), μεταφράςεων και λοιπϊν 

πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων, διαφοροποίθςθ τθσ δομισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα 

υποδείγματα, υποχρεωτικά ι μθ, που κεςπίηονται με νόμο, κανονιςτικζσ πράξεισ ι τα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ διευκρίνιςθ, κατά το πρϊτο εδάφιο, δεν επιτρζπεται να ζχει ωσ ςυνζπεια 

μεταγενζςτερθ αντικατάςταςθ ι υποβολι εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, 

αλλά μόνο θ διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ, ακόμθ και με νζα ζγγραφα, εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν που 

ζχουν ιδθ υποβλθκεί.  

 

Θ διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ δεν πρζπει να ειςάγει διακρίςεισ, άνιςθ μεταχείριςθ των οικονομικϊν 

φορζων ι να ζχει ωσ ςυνζπεια ευνοϊκι μεταχείριςθ ςυγκεκριμζνου οικονομικοφ φορζα.  

 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίςουν, μζςα ςε εφλογθ 

προκεςμία θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ 

τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, το περιεχόμενο τθσ οικονομικισ προςφοράσ που ζχουν υποβάλει, αν περιζχει 

αςάφειεσ ι ιςςονοσ ςθμαςίασ ατζλειεσ, επουςιϊδεισ παραλείψεισ ι πρόδθλα τυπικά ι υπολογιςτικά 

ςφάλματα που θ ανακζτουςα αρχι κρίνει ότι μπορεί να κεραπευκοφν. Θ διευκρίνιςθ αυτι δεν πρζπει να 

ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ουςιϊδθ αλλοίωςθ τθσ προςφοράσ και δεν πρζπει να προςδίδει ακζμιτο 

ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτθ ςυγκεκριμζνθ προςφορά ςε ςχζςθ με τισ λοιπζσ.  

 

Θ παροχι τθσ δυνατότθτασ διευκρινίςεων ςτον προςφζροντα ι υποψιφιο, ςφμφωνα με τα παραπάνω, 

είναι υποχρεωτικι για τθν ανακζτουςα αρχι, αν επίκειται αποκλειςμόσ του από τθ διαδικαςία, λόγω 

αςαφειϊν των δικαιολογθτικϊν και εγγράφων τθσ προςφοράσ. 
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3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο – δηθαηνινγεηηθά 

θαηαθύξσζεο  

Σφμφωνα με το άρκρο 103 του Ν.4412/2016 μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι 

ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 

ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 

ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του άρκρου 1 του Ν.4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 

2.2.8.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 

αυτισ κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4-2.2.7 αυτισ.  

Τα δικαιολογθτικά υποβάλλονται ςτθν ανακζτουςα αρχι ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται 

ςτο αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ 

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

και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ δζκα (10) θμερϊν αίτθμα προσ τθν επιτροπι του 

διαγωνιςμοφ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά 

ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ 

ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για 

τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. Το παρόν εφαρμόηεται αναλόγωσ και ςτισ 

περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία 

αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατ’ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 

79 παράγραφοσ 5 εδάφιο αϋ του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ 

διαφάνειασ..  

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςκεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 

κατατζκθκαν.  

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε 

τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:  

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

Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

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

παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

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

και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.7 

(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ή δεν προςκομίςει ζνα ι 

περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ή δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 

επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.7 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

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

Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 

διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 

επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

 
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί επί αποδείξει με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ τθλεομοιοτυπία, 
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θλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 

διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 

αποδεκτι προςφορά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του Ν. 4412/2016.  

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 

κοινοποιιςει ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα 

τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ, θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον και όταν ςυντρζξουν 

ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 

παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε 

περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 

αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο 

εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016  

β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 

και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται και 

γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, 

ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α 

του ν. 4412/2016, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ 

κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου 

ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ 

ελζγχεται από τθν επιτροπι διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 

προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό 

ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 

προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον ακολουκείται θ 

διαδικαςία του άρκρου 103 του ν. 4412/2016 για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 

πλζον ςυμφζρουςα προςφορά. 

3.4 Δλζηάζεηο  

Οι Ρροςφζροντεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/16, δικαιοφνται να υποβάλουν ζνςταςθ κατά 

πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ οποίασ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Για τθν άςκθςθ 

ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.  

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ. H ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει αιτιολογθμζνα, 

κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και 

ςτο άρκρο 221 του ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ 

οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  

Για το παραδεκτό τθσ ζνςταςθσ προςκομίηεται υποχρεωτικά παράβολο κατάκεςθσ, υπζρ του Δθμοςίου, 

ποςοφ που ιςοφται με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ ΦΡΑ. Το 

παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 

αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.  

Οι οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. 

3.5 Μαηαίσζε δηαδηθαζίαο  

Θ ανακζτουςα αρχι με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, 
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ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:  

α) εφόςον θ διαδικαςία απζβθ άγονθ είτε λόγω μθ υποβολισ προςφοράσ, είτε λόγω απόρριψθσ όλων των 

προςφορϊν, ι αποκλειςμοφ όλων των προςφερόντων ι ςυμμετεχόντων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

Ν.4412/16 και τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι β) ςτθν περίπτωςθ του τελευταίου εδαφίου τθσ παραγράφου 5 

του άρκρου 105.  

Ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ μπορεί να λάβει χϊρα με ειδικϊσ 

αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου και ςτισ 

ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  

α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,  

β) αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν 

ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον 

φορζα για τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο,  

γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,  

δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ,  

ε) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 97 του Ν.4412/2016  

ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ όπωσ ιδίωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ 

του περιβάλλοντοσ.  

Αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, θ 

ανακζτουςα αρχι μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι 

να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που 

εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

Θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί, επίςθσ, το δικαίωμα, μετά από γνϊμθ του αρμοδίου οργάνου, να 

αποφαςίςει, παράλλθλα με τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ, και τθν επανάλθψθ οποιαςδιποτε 

φάςθσ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ, με τροποποίθςθ ι μθ των όρων τθσ ι τθν προςφυγι ςτθ διαδικαςία των 

άρκρων 29 ι 32 του Ν.4412/16, εφόςον, ςτθν τελευταία αυτι περίπτωςθ, πλθροφνται οι όροι και οι 

προχποκζςεισ των άρκρων αυτϊν. 
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο) 

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

72 παρ. 1 β του Ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 

εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 

αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 

ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 

των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.4, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 

εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

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

ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 

παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 

παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 

εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 

 

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

 

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 

δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 

εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του Ν. 4412/2016.  

 

4.4 Σξνπνπνίεζε - επέθηαζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου.  

 

4.5 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

 
4.5.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 

τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 
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α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του Ν. 

4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

 

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 

διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 

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

Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του παραδοτζου μετά τθν οριςτικι παραλαβι αυτοφ από το τθν 

ανακζτουςα αρχι. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται ςε ευρϊ με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν 

και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του N. 4412/2016, κακϊσ 

και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί. Τον Ανάδοχο, βαρφνουν οι υπζρ τρίτων 

κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου 

Φ.Ρ.Α., τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ.  

 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

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

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

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

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

εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων.  

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

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

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

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

θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

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

εξθγιςεων ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του Ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ 

από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  

 

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

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

ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:  

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

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

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

υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται 

ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,  

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

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

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

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

προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ.  

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.  

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
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ζκπτωτο.  

 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ κατ’ εφαρμογι των 

άρκρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των 

ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ 

γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. 

Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ 

αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ 

περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) 

θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ 

δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που 

επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο 

αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι 

ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1 Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο  

6.1.1 Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν 

Eπιτροπι Ραραλαβισ του Ζργου θ οποία και κα ειςθγείται αρμοδίωσ για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν 

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

αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για 

ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό 

τουσ όρουσ του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016.  

6.1.2. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ 

επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ δφνανται να ορίηονται και 

άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ 

οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν 

περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ.  

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 

κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του 

επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ 

τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

6.2 Γηάξθεηα ζύκβαζεο  

 

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ και ζωσ τθ λιξθ τθσ Ρράξθσ 

WECARE, ςυνυπολογιηόμενων τυχόν παρατάςεων που δοκοφν, (Υφιςτάμενθ θμερομθνία λιξθσ τθσ 

Ρράξθσ: 07.07.2021). 

 

6.2.2. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν 

από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 

υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ 

αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν 

ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ 

παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ 

του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ.  

 
 

6.3 Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 

ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016.  

Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο ωσ άνω ζλεγχοσ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο 

ανάδοχοσ. 

Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 

πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 
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παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ 

παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και 

ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που 

τα αποτελζςματα διαγνωςτικϊν εξετάςεων του ζργου δεν δοκοφν εγκαίρωσ ςτον ανάδοχο από τουσ 

εταίρουσ του ζργου WECARE που είναι υπεφκυνοι για τθν διενζργεια των ςχετικϊν διαγνωςτικϊν 

εξετάςεων, ιτοι τουλάχιςτον ζνα μινα πριν τθν λιξθ τθσ ςφμβαςθσ του αναδόχου, τότε ο ανάδοχοσ 

δφναται να χρθςιμοποιιςει ζγκυρεσ βιβλιογραφικζσ πθγζσ και επιςτθμονικζσ αναφορζσ ςχετικά με τουσ 

παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν εκδιλωςθ των ςυγκεκριμζνων κεμάτων υγείασ για τθ ςφνταξθ του 

ςχετικοφ κεματικοφ χάρτθ, ςτθν περίπτωςθ αυτι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα του παραδοτζου και 

δεν αποτελεί παρζκκλιςθ. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί παρζκκλιςθ θ οποία επθρεάηει τθν 

καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ 

προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 

υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ 

ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 

απόφαςθ.  

Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι του, 

θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 

θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν 

απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.  

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του 

άρκρου 218 του Ν. 4412/2016. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν 

ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.  

 

6.4 Απόξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε  

 
Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και 

παραδοτζων με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν 

ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι 

προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ 

διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι 

μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 218 του Ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ 

παράδοςθσ.  

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 

προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 

υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.  
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

Ραράρτημα Ι  - Αναλυτικι Τεχνικι Ζκκεςθ (Αναλυτικι περιγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου 

και Ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ) 

Ραράρτημα ΙΙ – ΕΕΕΣ – ΤΕΥΔ 
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   WE  CARE 

PROJECT 
 

 Health care for children with Cardio and 
Respiratory sensitivity in the Cross Border area 

(Subsidy Contract No: CN1-SO1.2-SC023)  
 

Το ζργο ςυγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωςη και εθνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςών χωρών 

                

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΉ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΤΝΑΙΚΩΝ  ΕΛΛΑΔΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ «ΘΕΡΜΑΪΔΕ»  

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΘ :  Τ.Θ. 60 137 

Τ.Κ.:  570 01 ΘΕΜΘ 

ΤΘΛ :  6937 129 060 

  
 
 

 
 
 
 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

 
Τπθρεςίεσ ζρευνασ χωρικοφ εντοπιςμοφ κζςεων υψθλισ ζνταςθσ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ 

(Π.3.2.2) τθσ Πράξθσ "WE CARE" του Ε.Π. INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme 
«Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020»  

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 19.354,83 € πλζον ΦΠΑ 

C.P.V: 73110000-6 

  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:  

Α. Σεχνικι Περιγραφι  

Β. Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ  

Γ.   Ζντυπο Οικονομικισ Προςφοράσ 
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   WE  CARE 

PROJECT 
 

 Health care for children with Cardio and 
Respiratory sensitivity in the Cross Border area 

(Subsidy Contract No: CN1-SO1.2-SC023)  
 

Το ζργο ςυγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωςη και εθνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςών χωρών 

      Θεςςαλονίκθ, 02/02/2021 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΉ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΤΝΑΙΚΩΝ  

ΕΛΛΑΔΟ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

«ΘΕΡΜΑΪΔΕ»  

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΘ :  Τ.Θ. 60 137 

Τ.Κ.:  570 01 ΘΕΜΘ 

ΤΘΛ :  6937 129 060 

 
 
 

Θζμα: Τπθρεςίεσ ζρευνασ χωρικοφ εντοπιςμοφ 
κζςεων υψθλισ ζνταςθσ υγειονομικοφ 
ενδιαφζροντοσ (Π.3.2.2) τθσ Πράξθσ "WE CARE" 
του Ε.Π. INTERREG IPA Cross Border Cooperation 
Programme «Greece – Republic of North 
Macedonia 2014-2020»  
  
Χρθματοδότθςθ : Ε.Π. INTERREG IPA Cross 
Border Cooperation Programme Greece – 
Republic of North Macedonia  

 

Α. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Οι υπθρεςίεσ του κζματοσ αφοροφν ςτθν παροχι ερευνθτικϊν υπθρεςιϊν χωρικισ ανάλυςθσ 
δεδομζνων για τον προςδιοριςμό των κζςεων υψθλοφ κινδφνου καρδιοαναπνευςτικϊν 
προβλθμάτων (Ραραδοτζο 3.2.2) ςτο  πλαίςιο τθσ πράξθσ "Υγειονομικι περίκαλψθ παιδιϊν με 
καρδιακι και αναπνευςτικι ευαιςκθςία ςτθ διαςυνοριακι περιοχι” (Health care for children 
with Cardio and Respiratory sensitivity in the Cross Border area), με ακρωνφμιο "WE CARE" του 
Ε.Ρ. INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme «Greece – Republic of North 
Macedonia» όπου θ Ρανελλαδικι Ρανακθναϊκι Οργάνωςθ Γυναικϊν/Ραράρτθμα 
Θεςςαλονίκθσ «ΘΕΜΑΪΔΕΣ», ςυμμετζχει ωσ εταίροσ (PB2). 
 

1.1 Αντικείμενο τθσ Πράξθσ WE CARE 

Το ζργο με τίτλο "Υγειονομικι περίκαλψθ παιδιϊν με καρδιακι και αναπνευςτικι ευαιςκθςία 
ςτθ διαςυνοριακι περιοχι”, με ακρωνφμιο "WE CARE" υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Ε.Ρ. 
INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme Greece – Republic of North Macedoniaκαι 
ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν 
χωρϊν. 

Θ ςυνολικι διάρκεια του ζργου αρχικά ιταν 24 μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 
Σφμβαςθσ Χρθματοδότθςθσ (Subsidy Contract) που πραγματοποιικθκε ςτισ 09/5/2018. Θ 
χρονικι διάρκεια του ζργου παρατάκθκε ζωσ τισ 7 Ιουλίου 2021. 

Το εταιρικό ςχιμα του «WE CARE» περιλαμβάνει ςυνολικά πζντε εταίρουσ, από τισ δφο χϊρεσ: 

 Οργανιςμόσ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ, Αλλθλεγγφθσ & Ραιδείασ Διμου Βόλβθσ 

 Ρανακθναϊκι Οργάνωςθ Γυναικϊν Ελλάδοσ, Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ «Θερμαΐδεσ»  

 Γιατροί του Κόςμου, Ελλθνικι Αντιπροςωπία 

 Ρανεπιςτιμιο St. Kliment Ohridski - Ανϊτατθ Ιατρικι Σχολι τθσ Μπίτολα 

 PHO Κλινικι Νοςοκομείο τθσ Μπίτολα 
 
Σκοπόσ του ζργου είναι θ προϊκθςθ τθσ πρωτοβάκμιασ περίκαλψθσ των παιδιϊν ςτθ 

διαςυνοριακι περιοχι, μζςω τθσ εφαρμογισ προγράμματοσ ελζγχου, με εςτίαςθ ςε 

ευάλωτουσ πλθκυςμοφσ, για τθν πρόλθψθ και ανίχνευςθ του άςκματοσ και των ςυγγενϊν 
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καρδιακϊν πακιςεων, κακϊσ και θ παροχι φροντίδασ υγείασ και ςυμβουλϊν ςχετικά με τισ 

προαναφερόμενεσ πακιςεισ, θ κατάρτιςθ γονζων και εκπαιδευτικϊν και θ εφαρμογι 

καινοτόμων τεχνολογιϊν πλθροφοριϊν και επικοινωνιϊν (ΤΡΕ). 

 

1.2 Αντικείμενο του προκθρυςςόμενου ζργου  

 

1.2.1 Γενικι περιγραφι 

Το φυςικό αντικείμενο του ζργου που καλείται να υλοποιιςει ο Ανάδοχοσ τθσ παροφςασ 

υπθρεςίασ, αφορά ςτθν υποςτιριξθ τθσ Ρανελλαδικισ Ρανακθναϊκισ Οργάνωςθσ Γυναικϊν 

/Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ «ΘΕΜΑΪΔΕΣ», ςτθν υλοποίθςθ του:  

 Ραραδοτζο 3.2.2: Ρροςδιοριςμόσ κζςεων υψθλοφ κινδφνου / Hot spots identification 

του ζργου WE CARE.  

Ο εντοπιςμόσ και χαρτογράφθςθ κζςεων υψθλισ ζνταςθσ ςε ςχζςθ με τα καρδιοναπνευςτικά 

προβλιματα αφορά το παραδοτζο D.3.2.2 του ζργου CONNECT και αποςκοπεί ςτθ 

ςυνδυαςμζνθ ανάλυςθ  χωρικϊν και ςθμειακϊν δεδομζνων για τθν αναγνϊριςθ  ακραίων 

προτφπων ςε χωρικζσ ενότθτεσ τθσ επιλζξιμθσ περιοχισ. Χρθςιμοποιείται για τθν κακοδιγθςθ 

και παρακολοφκθςθ ςτοχευμζνων παρεμβάςεων  που αποςκοπεί ςτθν καλφτερθ αντιμετϊπιςθ 

των αναγκϊν των αςκενϊν, τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ περίκαλψθσ και τθ μείωςθ του 

κόςτουσ. Θ επεξεργαςία δεδομζνων κα περιλαμβάνει τθν αξιοποίθςθ διαγνωςτικϊν 

δεδομζνων, όπωσ αυτά καταγράφονται ςτθν περιοχι εφαρμογισ ςτο πλαίςιο του D.3.3.2, ςε 

ςυνδυαςμό με περιβαλλοντικά, οικονομικά, χωρικά και δθμογραφικά ςτοιχεία που κα ςυλλζξει 

ο ανάδοχοσ ςε ζνα ενιαίο ςφνολο αρχείων. Θ χωρικι απεικόνιςθ των δεδομζνων ζχει ωσ 

απϊτερο ςκοπό να αποκαλυφκοφν τα προβλιματα υγείασ τοπικϊν κοινοτιτων και να ςυμβάλει 

ςτον εντοπιςμό πικανϊν λφςεων. 

1.2.2 Αναλυτικι Περιγραφι  

Για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ ‘’Εντοπιςμόσ και χαρτογράφθςθ κζςεων υψθλισ ζνταςθσ’’ ςε 

ςχζςθ με τα καρδιοναπνευςτικά προβλιματα, τα ειδικότερα κακικοντα του αναδόχου 

περιλαμβάνουν: 

Α. Συλλογι δεδομζνων  

Θ ςυλλογι δεδομζνων περιλαμβάνει: 

 Αποτελζςματα διαγνωςτικϊν εξετάςεων του ζργου  

 Ρεριβαλλοντικά δεδομζνα (κερμοκραςία, υγραςία κλπ)  

 Δεδομζνα κάλυψθσ γθσ  

 Δεδομζνα χριςεων γθσ 
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 Δεδομζνα οικονομικά και απαςχόλθςθσ  

 Δθμογραφικά δεδομζνα  (πυκνότθτα πλθκυςμοφ, κατανομι θλικιϊν κλπ) 

Τα προαναφερόμενα δεδομζνα αφοροφν το ελλθνικό τμιμα τθσ περιοχισ ζρευνασ του ζργου 

WECARE και ειδικότερα τθν Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ-ΡΕ Θεςςαλονίκθσ. Τα 

αποτελζςματα διαγνωςτικϊν εξετάςεων του ζργου κα δοκοφν ςτον ανάδοχο από τουσ 

εταίρουσ του ζργου που είναι υπεφκυνοι για τθν διενζργεια των ςχετικϊν διαγνωςτικϊν 

εξετάςεων. 

 

Β. Αξιολόγθςθ και ζλεγχοσ ποιότθτασ δεδομζνων  

Θ αξιολόγθςθ και ζλεγχοσ ποιότθτασ δεδομζνων αφοροφν ςτον ζλεγχο των ςυνόλων 

δεδομζνων ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ ακρίβεια αυτϊν, να εντοπιςτοφν τυχϊν ςφάλματα και να 

προςδιοριςτοφν οι κατανομζσ αυτϊν με τεχνικζσ περιγραφικισ ςτατιςτικι ϊςτε να 

υποςτθριχκεί θ ανάλυςι τουσ.  Στόχοσ τθσ αξιολόγθςθσ και ελζγχου ποιότθτασ δεδομζνων είναι 

να αυξιςει τθν αναλογία του ςυνόλου δεδομζνων που πλθροί τισ απαιτιςεισ ανάλυςθσ χωρίσ 

απϊλεια πλθροφοριϊν, ενϊ ταυτόχρονα να ελαχιςτοποιθκεί θ πικανότθτα  ςφαλμάτων. 

 

Γ. Χωρικι ανάλυςθ  

Θ χωρικι ανάλυςθ των δεδομζνων κα χρθςιμοποιθκεί για τθν ταυτοποίθςθ των μοτίβων 

δεδομζνων και τθσ χωρικισ τουσ ζκφραςθσ από τθν άποψθ τθσ γεωγραφικισ ανάλυςθσ. Θ 

χωρικι ανάλυςθ και θ ςυνκϊμωςθ δεδομζνων κα πρζπει να πραγματοποιθκοφν ςε 

περιβάλλον GIS χρθςιμοποιϊντασ ανάλυςθ πλθςιζςτερων ςθμείων και πολφγωνα Thiessen, 

ανάλογα με τθν περίπτωςθ. Θ χωρικι ανάλυςθ κα αυξιςει τθν κατανόθςθ τθσ πακογζνειασ των 

καρδιαγγιακϊν προβλθμάτων και τθν ταυτοποίθςθ των κερμϊν ςθμείων ςτθν περιοχι με: (α) 

τθν πρόβλεψθ πικανοφ αιτιϊδουσ παράγοντα και (β) τον εντοπιςμό του πϊσ οι πλθκυςμοί 

προςαρμόηονται και ςχετίηονται με το περιβάλλον τουσ. Τζτοιεσ προςαρμογζσ μπορεί να είναι 

επωφελείσ και προςτατευτικζσ ι ακατάλλθλεσ και επιβλαβείσ για τθν υγεία. Θ προςαρμογι 

ςτον κίνδυνο ρφπανςθσ τθσ ατμόςφαιρασ αποτελεί καλό παράδειγμα. Σε περιοχζσ με υψθλά 

επίπεδα ρφπανςθσ, τα άτομα μποροφν να μειϊςουν τθν ζκκεςι τουσ ςε θμζρεσ με υψθλι 

ρφπανςθ με το να παραμείνουν μζςα ι να αποφφγουν ζντονθ άςκθςθ ι μπορεί να 

υποτιμιςουν τον κίνδυνο και να προχωριςουν ςτισ κακθμερινζσ τουσ δραςτθριότθτεσ ςαν να 

μθν υπάρχει υπερβολικόσ κίνδυνοσ. 

 

Δ. Οπτικοποίθςθ αποτελεςμάτων  

Θ οπτικοποίθςθ περιλαμβάνει τθ ςφνδεςθ δεδομζνων χαρακτθριςτικϊν καρδιοαναπνευςτικϊν 

προβλθμάτων με τοποκεςίεσ που μετροφνται ςε ζνα ςφςτθμα ςυντεταγμζνων γεωγραφικοφ 
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μικουσ και γεωγραφικοφ πλάτοσ. Για το ςκοπό αυτό, κα παραχκοφν  ψθφιακοί κεματικοί 

χάρτεσ ςυνδζοντασ τθν ψθφιακι πλθροφορία  με  χωρικά δεδομζνα  βοθκϊντασ να ελεγχκοφν 

υποκζςεισ που αφοροφν τισ πικανζσ ςχζςεισ μεταξφ καοινωνικοοικονομικϊν και 

περιβαλλοντικϊν φαινομζνων με κζματα υγείασ. Οι χάρτεσ κα είναι διακζςιμοι μζςω του 

διαδικτυακοφ  ςυςτιματοσ διαχείριςθσ χωρικϊν δεδομζνων (WEB GIS) τθσ θλεκτρονικισ 

πλατφόρμασ του ζργου (που κα αναπτυχκεί ςτο πλαίςιο του D.5.2.1) και κα επιτρζψει ςτουσ 

χριςτεσ να ςυνδυάςουν τα επίπεδα δεδομζνων και να δθμιουργιςουν ερωτιματα που κα 

διευκολφνουν τθ λιψθ αποφάςεων. Θ απεικόνιςθ με τουσ χάρτεσ αποςκοπεί: α) ςτθν παροχι 

επιχειρθςιακϊν πλθροφοριϊν ςτο κοινό, β) ςτθ διευκόλυνςθ των ιατρικϊν επαγγελματιϊν 

όςον αφορά τθν ερμθνεία των προβλθμάτων υγείασ, και γ) ςτθν παροχι βοικειασ ςτουσ 

υπαλλιλουσ για τθν εκπαίδευςθ του κοινοφ και των υπευκφνων χάραξθσ πολιτικισ, 

μεταφζροντασ πολφπλοκεσ πλθροφορίεσ ςε ζνα εφκολα κατανοθτό μορφότυπο. 

Γενικότερα ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προβεί ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ και να 
φροντίςει για τον απαραίτθτο εξοπλιςμό και μζςα για τθν επιτυχι υλοποίθςθ του αντικειμζνου 
τθσ παροφςασ. 
 
Πλεσ οι εκκζςεισ και τα ςυναφι ςτοιχεία κακϊσ και κάκε άλλο ςχετικό ζγγραφο ι υλικό που 
αποκτάται, ςυγκεντρϊνεται ι καταρτίηεται από τον Ανάδοχο κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, 
είναι εμπιςτευτικά και ανικουν ςτθν απόλυτθ ιδιοκτθςία του φορζα. Ο Ανάδοχοσ, κα τθρεί το 
αρχείο που αφορά ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ςε χϊρο του Φορζα που κα του υποδειχκεί. Ο 
Ανάδοχοσ μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτϊν των εγγράφων και ςτοιχείων, αλλά δεν 
επιτρζπεται να τα χρθςιμοποιεί για ςκοποφσ άλλουσ από αυτοφσ τθσ Σφμβαςθσ, χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ του Φορζα.  
 
Ρροκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ ποιότθτα των προαναφερόμενων υπθρεςιϊν και ο επιτυχισ 
ςχεδιαςμόσ, αλλά και θ οργάνωςθ και ολοκλιρωςθ του ζργου, κα πρζπει ο υποψιφιοσ 
ανάδοχοσ να διακζτει το ανκρϊπινο δυναμικό και πόρουσ ικανοφσ και αξιόπιςτουσ για να φζρει 
ςε πζρασ επιτυχϊσ τισ απαιτιςεισ του Ζργου, ςε όρουσ απαιτοφμενθσ εξειδίκευςθσ, 
επαγγελματικϊν προςόντων και εμπειρίασ.  

Ειδικότερα ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει: 

Α) Να διακζτει εμπειρία ςυμμετοχισ ςε 3 τουλάχιςτον ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα 

(διακρατικά ι/και διαπεριφερειακά ι/και διαςυνοριακά)  κατά τθν τελευταία δεκαετία εκ των 

οποίων δφο (2) τουλάχιςτον ςχετικά με τθ δθμόςια υγεία. 

Β) Να διακζτει ςχετικι τεχνικι εμπειρία που κα αποδεικνφεται με τθν υποβολι κατ’ελάχιςτο 10 

κεματικϊν χαρτϊν καταγραφισ φυςικοχθμικϊν ι βιολογικϊν παραμζτρων που ςχετίηονται με 

τθν ποιότθτα περιβάλλοντοσ ι/και τθ δθμόςια υγεία, από οποιαδιποτε περιοχι εντόσ τθσ 

επιλζξιμθσ περιοχισ του ζργου (Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ). Οι χάρτεσ κα πρζπει να 

ζχουν παραχκεί από τον υποψιφιο ανάδοχο ςτο πλαίςιο ζργου που υλοποίθςε και να 

ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςφμβαςθ ζργου, και δεν κα πρζπει να προζρχονται από το 

διαδίκτυο ι από εργαςίεσ/ζργα άλλων φορζων.  
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Γ) Να διακζτει Ομάδα ζργου με τουλάχιςτον :  

 Υπεφκυνο ζργου (1) 

 Αναπλθρωτι Υπεφκυνο ζργου (1) 

Με τθν κάτωκι εμπειρία και επαγγελματικά προςόντα:  

Υπεφκυνοσ ζργου, ο οποίοσ κα πρζπει να είναι πτυχιοφχοσ ΑΕΙ, κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ τίτλου 

ςπουδϊν, και να διακζτει:  

 Εμπειρία ςυντονιςτι ι κφριοσ ανάδοχοσ ςε ζνα τουλάχιςτον ζργο κατά τθν τελευταία 

πενταετία 

 Εμπειρία ςυμμετοχισ ςε 5 τουλάχιςτον ζργα ςχετικά με εφαρμογζσ Γεωγραφικϊν 

Συςτθμάτων Ρλθροφοριϊν ςτθ δθμιουργία χαρτϊν 

 Τριετι τουλάχιςτον εμπειρία ςε κζματα χωρικισ ανάλυςθσ δεδομζνων με χριςθ 

Γεωγραφικϊν Συςτθμάτων Ρλθροφοριϊν  

 Άριςτθ γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ  

 Ριςτοποιθμζνθ γνϊςθ χριςθσ βαςικϊν προγραμμάτων θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν 

Αναπλθρωτισ Υπεφκυνοσ Ζργου, ο οποίοσ κα πρζπει να είναι πτυχιοφχοσ ΑΕΙ, κάτοχοσ 

μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν, και να διακζτει:  

 Εμπειρία ςυμμετοχισ ςε 2 τουλάχιςτον ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα (διακρατικά ι/και 

διαπεριφερειακά ι/και διαςυνοριακά) ζργα ςχετικά με τθ δθμόςια υγεία 

 Εξειδικευμζνθ γνϊςθ χωρικισ ανάλυςθσ δεδομζνων όπωσ αυτι αποδεικνφεται από 3 

τουλάχιςτον δθμοςιεφςεισ ςε επιςτθμονικά περιοδικά ι ςυνζδρια 

 Άριςτθ γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ 

 Ριςτοποιθμζνθ γνϊςθ χριςθσ βαςικϊν προγραμμάτων θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν.  

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να κατακζςει αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα όλων των 

μελϊν τθσ ομάδασ ζργου ςυνοδευόμενα από Υπεφκυνθ Διλωςθ κάκε μζλουσ τθσ ομάδασ 

ζργου περί ακρίβειασ των ςτοιχείων του βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ τουσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα επαλικευςθσ τθσ ακρίβειασ και αξιοπιςτίασ των 

δθλϊςεων με απευκείασ επικοινωνία με τουσ αρμόδιουσ φορείσ  και πρόςωπα που 

αναφζρονται ςε αυτζσ. 

 

1.3 Παραδοτζα  

Ζκκεςθ αποτελεςμάτων που κα περιλαμβάνει: 

 Οκτϊ κεματικοφσ χάρτεσ των κζςεων υψθλισ ζνταςθσ και των επιμζρουσ 

ςυςχετιηόμενων παραμζτρων εκτίμθςθσ , ςε ζντυπθ και ψθφιακι μορφι (αρχεία 

μορφισ pdf) 
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 Ζνα CD/DVD  με τα γεωχωρικά δεδομζνα των ψθφιακϊν χαρτϊν ςε μορφι shape file. 

1.4 Διάρκεια του ζργου  

H ςφμβαςθ λιγει με τθν ολοκλιρωςθ του φυςικοφ αντικειμζνου και τθν παραλαβι των 
παραδοτζων από τον Φορζα. Ωσ τελικι θμερομθνία τθσ Σφμβαςθσ και ολοκλιρωςθσ του 
παραδοτζου ορίηεται θ θμερομθνία λιξθσ του ζργου «WE CARE», ιτοι θ 7θ Ιουλίου 2021. Θ 
θμερομθνία ζναρξθσ τθσ ςφμβαςθσ ςυναρτάται με τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν 
Ανάκεςθσ. Σε περίπτωςθ παράταςθσ του ζργου κα παρατείνεται και θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 
Σφμβαςθσ, χωρίσ επιπλζον τίμθμα. 
 

1.5 Προχπολογιςμόσ του ζργου  

Θ δαπάνθ προχπολογίηεται να ανζλκει ςτο ποςό 19.354,83 € πλζον ΦΡΑ.  

Θ ςφναψθ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ υπθρεςίασ κα πραγματοποιθκεί, για ςφμβαςθ κάτω των ορίων 

ςφμφωνα με το άρκρο 5 του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2017, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθ βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ-τιμισ, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ και ςυγκεκριμζνα: 

1. του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Του Ν. 4605/01-04-2019 (Α' 52) “Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία (ΕΕ) 

2016/943 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 8θσ Ιουνίου 2016 ςχετικά με 

τθν προςταςία τθσ τεχνογνωςίασ και των επιχειρθματικϊν πλθροφοριϊν που δεν ζχουν 

αποκαλυφκεί (εμπορικό απόρρθτο) από τθν παράνομθ απόκτθςθ, χριςθ και αποκάλυψι τουσ 

(EEL 157 τθσ 15.6.2016) - Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του ζργου του Υπουργείου Οικονομίασ 

3. Του Ν. 4608/2019 (ΦΕΚ Α’ 66) «Ελλθνικι Αναπτυξιακι Τράπεηα και προςζλκυςθ Στρατθγικϊν 

Επενδφςεων και άλλεσ διατάξεισ», και ιδίωσ με το άρκρο 33 με το οποίο τροποποιοφνται 

επιμζρουσ διατάξεισ του Βιβλίου I (Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν – 

Ρροςαρμογι ςτθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ). 

4. Του Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ 67/03-05-2019 τεφχοσ Α’): «υκμίςεισ Μζριμνασ Ρροςωπικοφ Ενόπλων 

Δυνάμεων, Στρατολογίασ, Στρατιωτικισ Δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ», και ιδίωσ του άρκρου 

56, με το οποίο επιλκαν τροποποιιςεισ ςτο Ν. 4412/2016.  

5. Του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεφχοσ Α’) «Άςκθςθ υπαίκριων εμπορικϊν 

δραςτθριοτιτων, εκςυγχρονιςμόσ τθσ επιμελθτθριακισ νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ» - 

Τροποποιιςεισ ςε δθμόςιεσ ςυμβάςεισ», και ιδίωσ του άρκρου 107, ςχετικό ζγγραφο ΕΑΑΔΘΣΥ 

(αρικ. 6796/16.11.2017, ΑΔΑ: 6ΟΟΓΟΞΤΒ-99).  

6. Του Ν. 4469/2017 (ΦΕΚ 62/Α'/2017) «Εξωδικαςτικόσ μθχανιςμόσ ρφκμιςθσ οφειλϊν 

επιχειριςεων και άλλεσ διατάξεισ», ςτο άρκρο 18 του οποίου προβλζπονται τροποποιιςεισ των 

άρκρων 377 και 379 του ν. 4412/2016. 
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7. του Ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 

παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” 

και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων 

για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013», 

8. του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 

Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

9. Του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ 

οικονομίασ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του ν.4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ» και ειδικότερα τθν 

υποπαράγραφο ΣΤ.20 του άρκρου 1 «Εφαρμογι Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

Συμβάςεων» που αντικατζςτθςε τθν παρ.1 του άρκρου 8 του Ν. 4155/2013. 

10. του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 

Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

11. τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 

2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 

ςυναλλαγζσ»,  

12. του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 

13. του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

14. του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 

πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 

"Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

15. του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  

16. του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και 

ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

17. του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά 

Θζματα”,  

18. του Ρ.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 

ςτοιχεία”,  

19. του Ρ.Δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

20. τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 

Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»  
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21. Τθσ με αρ. Απόφαςθσ Υπ. Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 

τεφχοσ Β') με τθν οποία ρυκμίηονται ειδικότερα κζματα που αφοροφν ςτθ λειτουργία και 

διαχείριςθ του ΚΘΜΔΘΣ. 

22. Το αρικ. πρωτ. 3468/30-05-2017 ζγγραφο τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ: ΩΥ7ΙΟΞΤΒ-45Γ) με κζμα 

«Ενθμζρωςθ για τθ δθμοςίευςθ του Ν. 4472/2016, τροποποίθςθ διατάξεων Ν. 4412/2016 και 

ζκδοςθ Υ.Α. ΚΘΜΔΘΣ». 

23. τθν απόφαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (Decision No C(2015)5655 final of 6-8-2015) για τθν 

τελικι ζγκριςθ του Ρρογράμματοσ Συνεργαςίασ “Greece – the former Yugoslav Republic of 

Macedonia 2014 – 2020”  

24. τισ ςυμφωνίεσ χρθματοδότθςθσ που ζχουν υπογραφεί μεταξφ των αρμόδιων αρχϊν τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, τθσ Ελλάδασ και τθσ πρϊθν Γιουγκοςλαβικισ Δθμοκρατίασ τθσ 

Μακεδονίασ, κακϊσ και των τροποποιιςεϊν τουσ.  

25. τουσ Εκνικοφσ κανονιςμοφσ για τον ανταγωνιςμό, τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ και τισ δθμόςιεσ 

ςυμβάςεισ και τισ τροποποιιςεισ τουσ.  

26. το Εγχειρίδιο Ρρογράμματοσ που εγκρίκθκε από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ του 

Ρρογράμματοσ και τισ ενθμερϊςεισ του.  

27.  τθν από 31 Μαρτίου 2017 απόφαςθ τθσ Κοινισ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ για τθν ζγκριςθ 

του τεχνικοφ δελτίου (Application Form)  του Ζργου “WE CARE”  

28. το εγκεκριμζνο τεχνικό Δελτίο (Application Form) του Ευρωπαϊκοφ Ζργου “WE CARE” και το 

εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμά του.  

29. το ςφμφωνο εταιρικισ ςχζςθσ (Partnership Agreement) που υπογράφθκε από όλουσ τουσ 

ενδιαφερόμενουσ εταίρουσ του Ζργου “WE CARE”, όπωσ ιςχφει.  

30. τθν από 10/5/2018 Σφμβαςθ Χρθματοδότθςθσ (Subsidy Contract) του ζργου Museums 

Connecting Cultures Connecting People» και ακρωνφμιο «WE CARE» ςτο πλαίςιο του Interreg IPA 

CBC Programme “Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014 – 2020” 

31. τον οδθγό εφαρμογισ του Ρρογράμματοσ Συνεργαςίασ Interreg IPA CBC Programme “Greece – 

The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014 – 2020” 

 
Ρροςφορά μπορεί να υποβάλλει κάκε φυςικό, νομικό πρόςωπο ι ενϊςεισ οικονομικϊν 
φορζων, όπωσ κακορίηονται ςτο άρκρο 25 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 19 περίπτωςθ 2 παρ. 1 
του Βιβλίου Ι του Ν.4412/2016, που αςχολοφνται με παρόμοιεσ υπθρεςίεσ. 
 
Ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο κα ανατεκεί θ παροχι υπθρεςίασ προςκαλείται να προςζλκει για τθν 
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ και υποχρεοφται εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ να προςζλκει για τθν υπογραφι 
αυτοφ (παρ. 4 (όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τθν παρ. 27 του άρκρου 107 του Ν. 4497/17) και 
παρ. 5 του άρκρου 105 του Ν. 4412/2016), προςκομίηοντασ τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά  
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απόδειξθσ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων των παρ. 1 και 2 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016. Η ςφμβαςθ καταρτίηεται από 
τθν υπθρεςία και υπογράφεται από τα ςυμβαλλόμενα μζλθ. 
 
Θ παραλαβι τθσ υπθρεςίασ κα γίνει από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ θ οποία ζχει οριςτεί με 
τθν από  19/2/2020 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Ρανακθναϊκισ Οργάνωςθσ 
Γυναικϊν Ελλάδοσ/Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ «ΘΕΜΑΪΔΕΣ», και τθν ςφνταξθ του ςχετικοφ 
Ρρωτοκόλλου Ραραλαβισ. Κατά τα λοιπά για τθν εκτζλεςθ δθμόςιων ςυμβάςεων εφαρμόηονται τα 
όςα ορίηονται ςτισ διατάξεισ των άρκρων 200 - 205 του Ν. 4412/2016 και ιδιαίτερα για τθν εκτζλεςθ 
ςυμβάςεων παροχισ υπθρεςιϊν τα όςα ορίηονται ςτισ διατάξεισ των άρκρων 216 - 220 του Ν. 
4412/2016, όπωσ τα άρκρα αυτά τροποποιικθκαν και ιςχφουν ςιμερα. 
 
Θ πλθρωμι τθσ αξίασ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ τθσ παροφςθσ ςτον ανάδοχο κα γίνει με τθν 

εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ εκάςτοτε τμθματικισ παράδοςθσ ςφμφωνα με το 

άρκρο 200 του Ν.4412/2016, και κα ςυνοδεφεται από το αντίςτοιχο Ρρωτόκολλο Ραραλαβισ 

τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ.  

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων 

παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 

5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ 

αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι 

υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ  ςτον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

 
Για οποιαδιποτε διαφορά μεταξφ των δφο ςυμβαλλομζνων εφαρμόηεται το άρκρο 129 του   Ν. 
4412/2016.  

 
 Θεςςαλονίκθ, 02/02/2021  

   

Η Πρόεδρος ηοσ Δ.Σ.  

 

 

  ΟΛΓΑ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 
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     Θεςςαλονίκθ, 02/02/2021 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΉ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

«ΘΕΡΜΑΪΔΕ»  

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΘ :  Τ.Θ. 60 137 

Τ.Κ.:  570 01 ΘΕΜΘ 

ΤΘΛ :  6937 129 060 

  
 
 

Θζμα: Τπθρεςίεσ ζρευνασ χωρικοφ 
εντοπιςμοφ κζςεων υψθλισ ζνταςθσ 
υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ (Π.3.2.2) τθσ 
Πράξθσ "WE CARE" του Ε.Π. INTERREG IPA 
Cross Border Cooperation Programme 
«Greece – Republic of North Macedonia 
2014-2020»  

Χρθματοδότθςθ : Ε.Π. INTERREG IPA Cross 
Border Cooperation Programme Greece – 
Republic of North Macedonia  

 

Β. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
(19.354,83 € πλζον ΦΠΑ) 

  

 

ΤΙΤΛΟΣ ΡΑΕΧΟΜΕΝΘΣ 
ΥΡΘΕΣΙΑΣ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΧΩΙΣ ΦΡΑ 24% 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΡΑ 24% 

CPV 

 Ραραδοτζο 3.2.2: 
Ρροςδιοριςμόσ κζςεων υψθλοφ 
κινδφνου / Hot spots 
identification 
 

19.354,83 24.000,00  73110000-6 
 

 

 
Θεςςαλονίκθ 02/02/2021 

 

   
 
 
 

Η Πρόεδρος ηοσ Δ.Σ.  
Όλγα Τζιμιζκή 
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Το ζργο ςυγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωςη και εθνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςών χωρών 

 

     Θεςςαλονίκθ, 02/02/2021 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΉ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

«ΘΕΡΜΑΪΔΕ»  

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΘ :  Τ.Θ. 60 137 

Τ.Κ.:  570 01 ΘΕΜΘ 

ΤΘΛ :  6937 129 060 

 
 

Θζμα: Τπθρεςίεσ ζρευνασ χωρικοφ 
εντοπιςμοφ κζςεων υψθλισ ζνταςθσ 
υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ (Π.3.2.2) τθσ 
Πράξθσ "WE CARE" του Ε.Π. INTERREG IPA 
Cross Border Cooperation Programme 
«Greece – Republic of North Macedonia 
2014-2020»  
Χρθματοδότθςθ : Ε.Π. INTERREG IPA Cross 
Border Cooperation Programme Greece – 
Republic of North Macedonia  

 

 

Γ. ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ (19.354,83 € πλζον Φ.Π.Α. 24%) 
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ΕΝΣΤΠΟ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΡΟ: ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

«ΘΕΡΜΑΪΔΕ»  

 

ΕΡΩΝΥΜΙΑ:  …………………………….. 

ΕΔΑ:……………………………………….. 

ΟΔΟΣ: - ΑΙΘΜΟΣ - Τ.Κ.:……………………………… 

Α.Φ.Μ.:………………              ΔΟΥ:………………………………….. 

ΤΘΛΕΦΩΝΟ:…………………………………… FAX:…………………………… 

E-MAIL:…………………………………….. 

Υποβάλλω τθν παροφςα οικονομικι προςφορά και δθλϊνω ότι αποδζχομαι πλιρωσ και χωρίσ 
επιφφλαξθ όλα αυτά και αναλαμβάνω τθν εκτζλεςθ των περιγραφόμενων υπθρεςιϊν ζναντι 
τθσ παρακάτω αμοιβισ.  

 

Πίνακασ 1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ (Αρικμθτικϊσ) 

ΤΙΤΛΟΣ ΡΑΕΧΟΜΕΝΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΧΩΙΣ ΦΡΑ 24% 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΡΑ 24% 

Παραδοτζο 3.2.2: Χωρικόσ εντοπιςμόσ και 
χαρτογράφθςθ κζςεων υψθλισ ζνταςθσ/Hot spots 
identification and mapping 

  

 
 

Πίνακασ 2: ΤΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

ΣΕΛΙΚΗ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ Αρικμθτικϊσ Ολογράφωσ 

Τελικι τιμι με ΦΡΑ 24%   

 

Σόποσ/θμερομθνία…………………………..                                                                Ο Προςφζρων 

  

                                                                                                                          (Τπογραφι –φραγίδα) 
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ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΤΝΑΙΚΩΝ  ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

«ΘΕΡΜΑΪΔΕ» 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗ : 100048092 

- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: Σ.Θ. 60 137 Θζρμθ Θεςςαλονίκθσ / Σ.Κ. 570 01   

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Όλγα Σςιμιςκι  

- Σθλζφωνο: 6937 129 060 

- Ηλ. ταχυδρομείο: thermaides.thess@gmail.com  

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο: http://thermaides.com/  

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

CPV): Τπθρεςίεσ ζρευνασ χωρικοφ εντοπιςμοφ κζςεων υψθλισ ζνταςθσ υγειονομικοφ 

ενδιαφζροντοσ (Π.3.2.2) τθσ Πράξθσ "WE CARE" του Ε.Π. INTERREG IPA Cross Border 

Cooperation Programme «Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020» (C.P.V: 73110000-

6) 

- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ: *……+ 

- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ :Τπθρεςίεσ  

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ 

ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Σθλζφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 

εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 

προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 

πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 

απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 

αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 

ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
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α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 

ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 
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Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που 

είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ 

παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Όχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 

ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ 

ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ 

αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι 

υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το 

τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για 

τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ 

IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

 

21PROC008084365 2021-02-02



 

7 

Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται 

ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Όχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' 

εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  

προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 

υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, 

παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και 

Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 

υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 

α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Ημερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
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διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xix 

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αςηοκάθαπζη»)
xx; 

*+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκανxxi: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): xxiv 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 

παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

καταςτάςεισxxvi : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

[.......................] 
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πλθροφορίεσ:  

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη 

ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω 

τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσxxx; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 
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πλθροφορίεσ: Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 

ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

υντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο 

οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ 

ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει 

οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 

ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 

ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισxxxiii
; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 

φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 

ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 

υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 

δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Όχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 

οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 

απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι ο εξισ xxxiv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 

τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 

τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 

είναι ο εξισ: 

και/ι, 

2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 

αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) ε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 

είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 

απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 

θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 

δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Όςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ (προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
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αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 

ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 

αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

5) Σο αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 

κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 

οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

6) Όςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 

χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 

(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει ότι: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 

ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 

ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 

ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ): 

*…+ 

Ζργα: *……+ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 

ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 

του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 

παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 

υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 

αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 

παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ):  

*…...........+ 
Περιγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

τθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 

ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ 

για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................] 

 

 

 

 

*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 

ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 

ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 

που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 

διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 

*....……+ 
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ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 

παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 

ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 

ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 

διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 

ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 

εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 

μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 

κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 

εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 

ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α)*......................................……+ 

 

 

 

 

β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Σο μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 

αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 

τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

προςωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 

του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 

και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 

ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 

απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 

φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 

 

*+ Ναι *+ Όχι 
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προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 

ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 

τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 

εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 

ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 

καταλλθλότθτα των προϊόντων, 

επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 

ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….............................................+ 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν 

ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 

για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 

ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

 

21PROC008084365 2021-02-02



 

22 

Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο 

ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ 

που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα 

προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ 

αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το 

είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα 

πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ 

ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 

κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 

των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 

Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 

αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 

οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 

ζγγραφα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 

διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το 

κακζνα: 

*….+ 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Όχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα 

μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε 

περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων 

που αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ 

αυτι διατίκεται δωρεάνxlviii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτθν ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 

ΓΤΝΑΙΚΩΝ  ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ «ΘΕΡΜΑΪΔΕ», προκειμζνου να αποκτιςει 

πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτο παρόν 

Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: 

Τπθρεςίεσ ζρευνασ χωρικοφ εντοπιςμοφ κζςεων υψθλισ ζνταςθσ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ 

(Π.3.2.2) τθσ Πράξθσ "WE CARE" του Ε.Π. INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme 

«Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020» (C.P.V: 73110000-6) 

. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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i

 

 

 ε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) 

κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των 

μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται 

μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ 

οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια 

ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ 

απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι 

μειονεκτοφντων ατόμων. 

v
 Σα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ 

του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι 

κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii
 φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ 

δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 

2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

x
 φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 

“διαφκορά”. 

xi
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 

ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 
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τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του 

υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 

τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κφρωςθ τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για 

τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ 

περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ 

εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, 

τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 

ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ 

και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ 

τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, 

τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν 

προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του 

υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων 

αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

Διευκφνοντα φμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 

1 του άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν 

περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 

λιφκθκαν.  

xxii
 τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 

Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια 

όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  
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xxiii

 θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων 

καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 

ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν 

ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν 

ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται 

λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε 

ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ 

κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί 

ανάλογα το ΣΕΤΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Πρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ 

εκτόσ ΦΠΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα 

κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxxiv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi
 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii
 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxviii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ 

εμπειρίασ  που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxix
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ 

που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xl
 Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ 

όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 
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xli

 Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ 

του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ 

κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΣΕΤΔ. 

xlii
 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ 

τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ 

υπθρεςιϊν. 

xliii
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε 

τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν 

λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΣΕΤΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε 

μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliv
 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvii
 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii
 Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που 

παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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