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Σειέθσλν   : +30 23410 29330, FAX: +30 23410 29320 
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ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ (Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ) 
 

PROJECT: Transfer of know-how to Dojran 

Municipality and adaptation of DEYAK to the new 
status created by “Kallikratis” for the management of 
waste water in the area of intervention – 
Improvement of citizens' quality of life 

 ACRONYM: WWM - QUOL 

 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
επηινγήο αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δξάζεσλ (Actions) ηνπ παθέηνπ Δξγαζίαο (Work Package)  
 

 
WP2 ¨Πιεξνθόξεζε & Γεκνζηόηεηα¨ηνπ έξγνπ «Transfer of know-how to Dojran Municipality 
and adaptation of DEYAK to the new status created by “Kallikratis” for the management of 

waste water in the area of intervention – Improvement of citizens' quality of life» κε 
αθξσλύκην WWM-QUOL 

 
 

Αξηζκόο   Γηαθήξπμεο: 2406 / 17-10-2013 

Αλαζέηνπζα Αξρή: ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ 

Καηαιεθηηθή Ηκεξνκελία γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ : 04/11/2013 

Κξηηήξην Καηαθύξσζεο :  πκθεξφηεξε πξνζθνξά 

Πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ: 24.490,00€ Δπξψ 

Πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ: 30.122,70€ Δπξψ  

Υξνληθή δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ: απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο κέρξη ηε ιήμε ηνπ έξγνπ 

 
 
 
 

ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Ηκεξνκελία Ηκέξα Ώξα  Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, 1ν ρικ. Κηιθίο – Ξεξφβξπζε - 
ΚΙΛΚΙ- 61 100 04/11/2013 Γεπηέξα 10:00π.κ.  

 

 

ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΔΡΓΟ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΣΠΑ) ΚΑΣΑ 75% ΚΑΙ ΚΑΣΑ  25% ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

http://www.deyak.gr/
mailto:info@deyak.gr
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ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΡΓΟΤ 
 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ  
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ (Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ) 

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ  

Transfer of know-how to Dojran Municipality and 
adaptation of DEYAK to the new status created by 
“Kallikratis” for the management of waste water in 

the area of intervention – Improvement of 
citizens' quality of life 
ACRONYM: WWM - QUOL 

ΠΑΚΔΣΟ ΔΡΓΑΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 
ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

WP2 ¨Πιεξνθφξεζε & Γεκνζηφηεηα¨ 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ – ΣΟΠΟ 

ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ,  

1ν ρικ. Κηιθίο – Ξεξφβξπζε, 611 00 ΚΙΛΚΙ 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  

Πξφρεηξνο Μεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο κε θξηηήξην 

αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ  
νηθνλνκηθήο απφςεσο πξνζθνξά. 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ δξάζεσλ 
πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 
ηξηάληα ρηιίαδσλ εθαηόλ είθνζη δύν επξώ θαη 
εβδνκήληα ιεπηά (30.122,70€) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΡΓΟΤ  

Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ IPA 
Γηαζπλνξηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «ΔΛΛΑΓΑ – ΠΡΩΗΝ 
ΓΙΟΤΓΚΟΛΑΒΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ» 
2007-2013 θαη ζε πνζνζηφ 75% απφ ην Δπξσπατθφ 
Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη 25% απφ 
Δζληθνχο Πφξνπο γηα ηελ ειιεληθή πιεπξά. 

ΥΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ – ΓΙΑΡΚΔΙΑ 
ΔΡΓΟΤ  

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο κέρξη ηε ιήμε 
ηνπ έξγνπ 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΡΩΝ 
ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  

28/10/2013 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  
04/11/2013 

ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

Η έδξα ηεο ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ (Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ),  
1ν ρικ. Κηιθίο – Ξεξφβξπζε, 611 00 ΚΙΛΚΙ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  
04/11/2013 
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ΟΡΙΜΟΙ- ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΔ 
 

ΔΔ: Δπξσπατθή Έλσζε / έλσζε ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 
ΔΔΔΚ: Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.  
ΔΣΠΑ: Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 
ΤΠΑΤΓ Δ.Δ.. : Η Τπνπξγηθή Απφθαζε γηα ηε Γηαρείξηζε πζηήκαηνο θαη Διέγρνπ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ ηνπ ζηφρνπ «Δπξσπατθή Δδαθηθή πλεξγαζία» 
ΔΑΠ: Δληαία Αξρή Πιεξσκψλ 
Μνλάδα Γ’ ηεο Δ.Τ. Αξρήο Πιεξσκήο: Η Μνλάδα Γ’ «Πξσηνγελνχο ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο 
δαπαλψλ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ Κνηλνηηθψλ Πξσηνβνπιηψλ» ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο 
Αξρή Πιεξσκήο ηνπ ΚΠ, ησλ Κνηλνηηθψλ Πξσηνβνπιηψλ θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο . 
ΓΑ: Γηαρεηξηζηηθή Αξρή.  

ΚΣΓ: Κνηλή Σερληθή Γξακκαηεία.  
ΣΠΑ : Σακεία Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο  
INTERREG: Η θνηλνηηθή πξσηνβνπιία πνπ ζηνρεχεη ζηελ ηφλσζε ηεο δηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο 
ζηελ ΔΔ. 
Έξγν: ην ζχλνιν ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ.  

Γηαθήξπμε: ην παξφλ έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη θαηά λφκν θαη γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο / ππνςεθίνπο 
δηαγσληδφκελνπο απφ ηελ αλαζέηνπζα Αξρή θαη πεξηέρεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ πεξηγξαθή ηνπ 

αληηθεηκέλνπ, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην επί ηε βάζεη ηνπ νπνίνπ δηελεξγείηαη ν 
δηαγσληζκφο. 
ΔΓΓ: Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο. Σν αξκφδην γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 
Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη Παξαθνινύζεζεο (ΔΠΠ): Σν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ νξίδεηαη απφ 
ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηελ επίβιεςε γηα ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε ησλ φξσλ 
ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ θαη ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ (ηκεκαηηθή – νξηζηηθή). 

ΝΠΓΓ θαη ΝΠΙΓ: Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη Ννκηθφ Πξφζσπν Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ, ζχκθσλα 
κε ην ειιεληθφ δίθαην. 
ύκβαζε: Σν ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ γηα ην 
πξνθεξπζζφκελν έξγν, δειαδή κεηαμχ ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Κηιθίο 
(Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο) σο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ πνπ ζα επηιεγεί. 
Αλαζέηνπζα Αξρή: Η Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Κηιθίο, πνπ πξνθεξχζζεη ην παξφλ 

έξγν θαη πνπ ζα ππνγξάςεη κε ηνλ Αλάδνρν ηε ζχκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 
Ο/νη πξνζθέξσλ/ληεο: Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ελψζεηο ή/θαη θνηλνπξαμίεο 
απηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή ή θερσξηζκέλε πξνζθνξά πνπ ζα επηιεγεί/νπλ θαη ζα θιεζεί/νπλ λα 
ππνγξάςεη/νπλ ηελ ζχκβαζε θαη ζα εθηειέζεη/νπλ ην έξγν. 
Πξνϋπνινγηζκόο Έξγνπ: Η ζρεηηθή ζχκβαζε (Subsidy Contract) πνπ πεξηιακβάλεη ηηο εγθεθξηκέλεο 
δξάζεηο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ σο άλσ έξγνπ ζην ζχλνιν θαη θαηά εηαίξν απφ ηελ Διιάδα. 
πκβαηηθή Σηκή: Η ζπλνιηθή ηηκή ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ην έξγν θαη ζα απνηππσζεί ζηε ζχκβαζε. 

πκβαηηθά ηεύρε: Σα ηεχρε ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ.  
Αληίθιεηνο: Σν πξφζσπν πνπ ν δηαγσληδφκελνο / ππνςήθηνο αλάδνρνο  κε έγγξαθε δήισζή ηνπ, ζηελ 
νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ απηνχ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή 
δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, θιπ) νξίδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο 
(ηδία θνηλνπνηήζεηο απνθάζεσλ, εγγξάθσλ θιπ.) ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε απηφλ. 
πρλέο Δξσηήζεηο (FAQ-Frequently Asked Quenstions): πρλέο εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο πνπ 
αλαξηψληαη ζε δηαδηθηπαθφ ηφπν (site) θαη αθνξνχλ ζηελ εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο παξνρή 

δηεπθξηλίζεσλ επί ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπ έξγνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Α.1.1.  Πξνθήξπμε  
Η Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Κηιθίο (Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο) πξνθεξχζζεη Πξφρεηξν 
Μεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ πινπνίεζε ππεξεζηψλ ησλ δξάζεσλ ηνπ 
Παθέηνπ Δξγαζίαο WP2 ¨Πιεξνθόξεζε & Γεκνζηόηεηα¨ ζπλνιηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ : 24.490,00€ 
(κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ), ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν “Transfer of know-
how to Dojran Municipality and adaptation of DEYAK to the new status created by 
“Kallikratis” for the management of waste water in the area of intervention – Improvement 
of citizens' quality of life” θαη αθξσλχκην WWM – QUOL ην νπνίν εγθξίζεθε κε ην κε αξηζκφ 

πξσηνθφιινπ 301911/ΜΑ5891 θαη εκεξνκελία 11/10/2012 έγγξαθν ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ 
δηαθξαηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Διιάδα – πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο 2007-2013» 
θαη εκπεξηέρεηαη ζηελ ζρεηηθή χκβαζε Υξεκαηνδφηεζεο (Subsidy Contract) Νν P2-018-2012 
Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο απφςεσο πξνζθνξά. 
Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΣΠΑ) 
θαηά 75% θαη θαηά  25% απφ ΔΘΝΙΚΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ. 

 

Α.1.2. Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ 
Η Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Κηιθίο (Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο) ελεξγψληαο σο Αλαζέηνπζα 
Αξρή ζχκθσλα κε ην ππ’ αξηζκ. 4/14-3-2013 πξαθηηθφ Γ.. ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο – 
Απνρέηεπζεο Κηιθίο, ζέκα 31, πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ  δηαγσληζκφ γηα ηελ πινπνίεζε 
δξάζεσλ ηνπ παθέηνπ Δξγαζίαο (Work Package) WP2 ¨Πιεξνθόξεζε & Γεκνζηόηεηα¨ ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν  ¨TRANSFER OF KNOWHOW TO DOJRAN MUNICIPALITY AND ADAPTATION OF DEYAK TO THE 
NEW STATUS CREATED BY “KALLIKRATIS” FOR THE MANAGEMENT OF WASTE WATER IN THE AREA OF 
INTERVENTION – IMPROVEMENT OF CITIZENS' QUALITY OF LIFE (WWM - QUOL)¨.  
Γεληθόο ζηόρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε "πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ 
θπζηθψλ πφξσλ ησλ Γηαζπλνξηαθψλ Γήκσλ Κηιθίο & Γντξάλεο, κέζσ θνηλψλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ 
παξεκβάζεσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, κε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ θαη ζηελ 
εμνηθνλφκεζε". 

Δηδηθνί ζηόρνη ηνπ έξγνπ: 
● Δλίζρπζε ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο 

Γντξάλεο 
● Αμηνπνίεζε θαηλνηνκηψλ ησλ ΣΠΔ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο θαη ηελ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο Γντξάλεο. 
 ● Παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη θαηάξηηζεο ησλ εηαίξσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα ¨Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο¨ κε ζηφρν ηε πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο. 
● Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δηαβίσζεο ησλ πνιηηψλ. 
● Γηθηχσζε ησλ εηαίξσλ γηα ηελ ακνηβαία κεηαθνξά θαη εθαξκνγή εκπεηξηψλ, βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη 

ηερλνγλσζίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη κε ηελ νξγάλσζε ησλ Γεκνηηθψλ 
Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο. 

● Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ (GIS, GPS) ζηα δίθηπα χδξεπζεο - απνρέηεπζεο. 
● Παξνρή-βειηίσζε ησλ πνηνηηθψλ, πνζνηηθψλ, ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο κε ηελ εθαξκνγή 

ζχγρξνλσλ ινγηζκηθψλ παθέησλ παξαθνινχζεζεο.  
 ● Γηαζπλνξηαθή Οηθνλνκηθή / Σνπξηζηηθή Αλάπηπμε. 
 ●Δλίζρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ηελ πξνζθνξά θαηλνηφκσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα θπζηθψλ πφξσλ, πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, νξγάλσζεο / 

δηαρείξηζεο επηρεηξήζεσλ, κε ηελ ελζσκάησζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δ.Δ.. 
Άκεζνη σθεινύκελνη απφ ην  Έξγν είλαη νη πνιίηεο ηεο επηιέμηκεο πεξηνρήο, νη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο 
πνπ εκπιέθνληαη, ηα ζηειέρε θαη νη ππάιιεινη ηνπο. 

Έκκεζνη σθεινύκελνη  είλαη νη εμήο: 
● Οη ηνπηθέο αξρέο, δεδνκέλνπ φηη ζα απνθηήζνπλ πξφζζεηεο γλψζεηο ζηνλ ηνκέα 
● Σν επξχηεξν θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ν παξαγσγηθφο ηζηφο ηεο πεξηνρήο, φζνλ αθνξά ηηο 
δξάζεηο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ χδξεπζεο - 
απνρέηεπζεο ζεηηθφ αληίθηππν ζα έρεη ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηνρήο, θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζηε ιίκλε Γντξάλε, ε νκνιφγσλ ησλ εηαίξσλ. 

Σν έξγν αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ησλ 
εηαίξσλ θαη ηεο ηνπηθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζηε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ, θαζψο 
θαη ζηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο. 
Σν αληηθείκελν ηνπ Παθέηνπ Δξγαζίαο 2 ¨ Πληρουόρηση & Δημοσιότητα¨ ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ 
¨WWM – QUOL¨ αλαιχεηαη εθηελέζηεξα ζην Παξάξηεκα 1 (Σερληθή Πεξηγξαθή Πξνθεξπζζφκελνπ 
Έξγνπ) θαη νη δξάζεηο ηνπ απνζθνπνχλ ζηελ εδξαίσζε κηαο κνληκφηεξεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο 
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κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ηνπ έξγνπ θαη πηζαλψο θαη άιισλ ελδηαθεξφκελσλ ηεο επηιέμηκεο   δηαζπλνξηαθήο   
πεξηνρήο   ζηνλ   ηνκέα πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ, κε γεληθφ ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

πφξσλ ησλ δηαζπλνξηαθψλ Γήκσλ Κηιθίο & Γντξάλεο, κέζσ θνηλψλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ παξεκβάζεσλ 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, κε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ηνπ.  
 

Α.1.3. Πξνϋπνινγηζκόο Γηαγσληζκνύ 
Σν πξνυπνινγηδφκελν ηίκεκα ησλ δξάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εζληθήο θαη ηεο θνηλνηηθήο 
ζπκκεηνρήο, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ είθνζη ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ ελελήληα επξώ 

(24.490,00€) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. θαη ζε επξώ 30.122,70€ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ . 
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνΔ.Π. Διιάδα - πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο 2007-
2013¨.  ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ ζε πνζνζηφ 75% απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 
(ΔΣΠΑ) θαη 25% απφ Δζληθνχο Πφξνπο. 
Η Αλαζέηνπζα Αξρή (ΑΑ) δχλαηαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε κε ηνλ Αλάδνρν ηνπ 
παξφληνο έξγνπ γηα ζπκπιεξσκαηηθέο ή ζρεηηθέο κε ην παξφλ έξγν πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ θαη 

ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ ΠΓ 60/2007 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 
Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005. Η πξφζζεηε ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο 
θνζηνινγήζεηο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, νη νπνίεο δελ αλαπξνζαξκφδνληαη. Δάλ δελ είρε πξνβιεθζεί 
ζρεηηθή θνζηνιφγεζε ζηελ αξρηθή ζχκβαζε ηφηε ε πξφζζεηε ακνηβή ζα πξνζδηνξηζζεί κε 
δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ. εκεηψλεηαη φηη απηή δελ αθνξά ζε 
δηθαίσκα πξναίξεζεο αιιά ζε λέα ζχκβαζε πνπ αλαηίζεηαη θαηφπηλ δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο 

δεκνζίεπζε δηαγσληζκνχ, θαηά ην άξζξν 25 παξ. 2 (γηα πξνκήζεηεο) θαη 4 (γηα ππεξεζίεο) ηνπ Π.Γ.  
60/2007. Η αλάζεζε απηή πξναπαηηεί ηελ έληαμε λένπ ππνέξγνπ πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε ζην Δ.Π. 
¨Δπξσπατθή Δδαθηθή πλεξγαζία  Διιάδα - πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο 2007-
2013¨, θαηά ηελ νπνία ε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο εμεηάδεηαη κε ζηελή 
εξκελεία ησλ φξσλ ηεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε κεηά ηελ θαηαθχξσζε πξνυπνζέηεη ηε ζχλαςε λέαο 
ζχκβαζεο πνπ αλαηίζεηαη θαηφπηλ δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε δηαγσληζκνχ, θαηά ην 
άξζξν 25 ηνπ ΠΓ 60/2007. 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη επίζεο λα αλαζέζεη λέεο ππεξεζίεο πξνιεπηηθήο ιεηηνπξγίαο, πνπ 
ζπλίζηαηαη ζε επαλάιεςε ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζα αλαηεζνχλ κε ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ φπσο 
αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 19 παξ. (vi) ηεο παξνχζαο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο 

φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Π.Γ. 60/2007. 
Πξνζθνξέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ, φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη παξαπάλσ απνξξίπηνληαη. 

 

Α.1.4. ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  
Αλαζέηνπζα Αξρή: Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Κηιθίο (Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο)  
Γηεχζπλζε: 1ν ρικ. Κηιθίο – Ξεξόβξπζε - ΚΙΛΚΙ- 61 100  

Σειέθσλα Δπηθνηλσλίαο: +30 23410 29330  
Fax: +30 23410 29320              
E-mail: info@deyak.gr  
 

Α.1.5. Ννκηθό θαλνληζηηθό & ζεζκηθό Πιαίζην Γηαγσληζκνύ 
Ο παξψλ Πξφρεηξνο Αλνηθηφο Γηαγσληζκφο δηελεξγείηαη πξνθεηκέλνπ λα ζπλαθζνχλ Γεκφζηεο πκβάζεηο 
Τπεξεζηψλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2, παξάγξαθνο 2, εδάθην δ ηνπ Π.Γ. 60 (ΦΔΚ 

64/Α/16.03.2007). Ο παξψλ Γηαγσληζκφο δηελεξγείηαη θαη’ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ 
εζληθνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ  πεξί ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, φπσο απηέο ηζρχνπλ ζπγθεθξηκέλα γηα 
ηνλ αλάδνρν, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ εγθξίζεσλ θαη απνθάζεσλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν 
έξγν θαη αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ παξφληνο εδαθίνπ. 
 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007, «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο 

Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, 
πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη 
ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 
2005 θαζψο θαη ν Καλνληζκφο (ΔΚ) 1422/2007. 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 59/2007, «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο 
Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ χδαηνο, ηεο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ», φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε. 

 ηελ Τ.Α.11389/ 1993 ΔΝΙΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Ο.Σ.Α. (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) 
 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/80, θαη ηνπ Ν. 3852/10  φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα 

mailto:info@deyak.gr
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 ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3463/2006(ΦΔΚ Α 114/30.6.2006) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη 
Κνηλνηήησλ», άξζξν 209: «Πξνκήζεηεο – Τπεξεζίεο – Μειέηεο» 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1069/1980 (ΦΔΚ Α-191) «Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Δπηρεηξήζεσλ 

Τδξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην                      Ν. 2307/95(ΦΔΚ 
113/15-06-95). 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2522/1997 (ΦΔΚ Α΄178) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ 
πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσο δεκνζίσλ έξγσλ, θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ 
ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665/ΔΟΚ. 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2286/1995 (ΦΔΚ 19/Α/1995) «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο 
ζπλαθψλ ζεκάησλ» 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ Α΄247) «Πεξί δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ 
ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 2741/1999 (ΦΔΚ 199/Α/28-9-1999), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ. 
 ηελ Δ.Κ. 1177/2009 «Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 2004/17/ΔΚ, 2004/18/ΔΚ θαη 

2009/81/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηα θαηψηεξα φξηα 
εθαξκνγήο ηνπο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ» γηα ηε δηεηία 2010-2011.  

 ηελ ππ’ αξηζκ. 35130/739/10 (ΦΔΚ 1291 Β/11-8-2010) : Αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ 

άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν. 2362/95 γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα 
πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ 

 ην Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ 68/Α/20.03.2007) «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3060/02, Άξζξν 2, «Έιεγρνο λνκηκφηεηαο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, παξνρήο 
ππεξεζηψλ θαη δεκνζίσλ έξγσλ» 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3614/2007, (ΦΔΚ 267/Α/3-12-2007), «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή 
αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013», φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηνλ Ν. 3840/2010 (ΦΔΚ 53/Α/31-3-2010). 
 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/2010) “Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ 
νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο” 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3310/2005, άξζξν 4 παξ. 4  
 ηελ ππ αξηζκ. πξση. 14053/ΔΤ 1749/27-3-2008, (ΦΔΚ 540/Β/27-3-2008) «Τπνπξγηθή 

Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ κε αξ. πξση. 43804/ΔΤΘΤ 

2041/7-9-2009 (ΦΔΚ 1957/Β/9-9-2009) θαη ηελ κε αξ. πξση. 28020/ΔΤΘΤ 1212/30-6-2010 
(ΦΔΚ 1088/Β/19-7-2010). 

 ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ πξάμεσλ ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ζηφρνπ 3 
«Δπξσπατθή Δδαθηθή πλεξγαζία» (ΤΠΑΤΓ 14023/ΔΤΘΤ 521/31-3-2010) ηνπ ππνπξγείνπ 
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. 

 ηελ ππ. αξηζκ. 150 (ΦΔΚ 453/Β/7-4-2005) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε πεξί ζχζηαζεο ηεο 
Δπηηξνπήο γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ πξνηεξαηνηήησλ ησλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ ηνπ άξζξνπ 10, παξ.4, εδ. α ηνπ Ν. 3614/2007 φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε – ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη.  

 ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 1081/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
5εο Ινπιίνπ 2006 γηα ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ηελ Καηάξγεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 
αξηζκ. 1784/1999, φπσο ηζρχεη. 

 ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Ινπιίνπ 2006 πεξί θαζνξηζκνχ 

γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν  Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο , ην Δπξσπατθφ 
Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ. 

1260/1999, φπσο ηζρχεη. 
 ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2006 γηα ηε ζέζπηζε 

θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ πεξί 
θαζνξηζκφ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ 
Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ. 1080/2006 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 
Αλάπηπμεο, φπσο ηζρχεη. 

 ην Δγρεηξίδην Γηαρείξηζεο (Project Manual) ηνπ IPA Γηαζπλνξηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Διιάδα – 
Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο» 2007-2013, φπσο ηζρχεη ζήκεξα.  

 ην ππ’ αξηζκ. 5/22-05-2012 πξαθηηθφ Γ.. ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο 
Κηιθίο, ζέκα 6 αξ. απφθαζεο 38 κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ππνβνιή πξφηαζεο ζην IPA 
Γηαζπλνξηαθφ Πξφγξακκα«  Διιάδα - πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο 2007-

2013». 
 ην κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 301911/ΜΑ5891 θαη εκεξνκελία 11/10/2012 έγγξαθν ηεο 

Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ δηαθξαηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Διιάδα – Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή 

Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο 2007-2013». 
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 ηελ εγθεθξηκέλε θφξκα αίηεζεο ηνπ έξγνπ (Application Form) ηνπ έξγνπ κε ηίηιν ¨TRANSFER OF 
KNOWHOW TO DOJRAN MUNICIPALITY AND ADAPTATION OF DEYAK TO THE NEW STATUS 

CREATED BY “KALLIKRATIS” FOR THE MANAGEMENT OF WASTE WATER IN THE AREA OF 

INTERVENTION – IMPROVEMENT OF CITIZENS' QUALITY OF LIFE (WWM - QUOL)¨, φπσο ηζρχεη. 
 ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο Υξεκαηνδφηεζεο (Subsidy Contact) <Νν P2-018-2012> φπσο 

ζπκθσλήζεθαλ κεηαμχ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο (Managing Authority) ηνπ IPA Γηαζπλνξηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο «Διιάδα – Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο» 2007-2013 θαη 
ηνπ πλνιηθνχ Δπηθεθαιήο Δηαίξνπ (Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Κηιθίο 
¨Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο) ηνπ παξαπάλσ εγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

 Information & Publicity guidelines for Greek project partners 

 ην Communication Plan of the “Greece – the Former Yugoslav Republic of Macedonia 2007-2013 
IPA Cross-Border Programme.  

 Communication & Visibility Manual for EU External Actions. 
 ην Δγρεηξίδην Οδεγηψλ Δπαιεζεχζεσλ γηα ηνπο Έιιελεο Γηθαηνχρνπο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ ηνπ ζηφρνπ Δπξσπατθή Δδαθηθή πλεξγαζία. 
 ηελ  κε αξ. πξνση. 14056/ 01-04-2013 απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ αλάπηπμεο, 

αληαγσληζηηθφηεηαο, ππνδνκψλ, κεηαθνξψλ θαη δηθηχσλ κε ηελ νπνία εγθξίλεη ηελ έληαμε ζην 

Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2013  θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε 
ΑΔ 308/8 ηνπ έξγνπ κε Κσδηθό ΠΓΔ 2013ΔΠ30880013 θαη ηίηιν  ¨TRANSFER OF 
KNOWHOW TO DOJRAN MUNICIPALITY AND ADAPTATION OF DEYAK TO THE NEW STATUS 
CREATED BY “KALLIKRATIS” FOR THE MANAGEMENT OF WASTE WATER IN THE AREA OF 
INTERVENTION – IMPROVEMENT OF CITIZENS' QUALITY OF LIFE (WWM - QUOL)¨ κε δηθαηνχρν 
ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο  Κηιθίο (Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο) 

 ην Καηαζηαηηθφ ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

 ην ππ’ αξηζκ. 4/14-03-2013 πξαθηηθφ Γ.. ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο 
Κηιθίο, ζέκα 31. 

 ην ππ’ αξηζκ. 10/2013 πξαθηηθφ Γ.. ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο 

Κηιθίο, ζέκα 2, αξ. απφθαζεο 79 ε νπνία ελέθξηλε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 
 ηελ ππ’ αξηζκ.  2406/17-10-2013 δεκνζίεπζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο 

Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Κηιθίο Πξφζθιεζεο εθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ππνβνιή 
πξνζθνξψλ ζην πιαίζην ηνπ Πξφρεηξνπ Γεκφζηνπ Γηαγσληζκνχ πινπνίεζεο ησλ παξαπάλσ 
δξάζεσλ ππεξεζηψλ. 

 

 
Α.1.6. Σξόπνο Λήςεο ησλ Σεπρώλ ηνπ Γηαγσληζκνύ  – Ηκεξνκελίεο 

Απνζηνιήο ηεο δηαθήξπμεο γηα δεκνζίεπζε – Πξνζεζκία Λήςεο ησλ 

Σεπρώλ ηνπ Γηαγσληζκνύ - Γεκνζηόηεηα   
Η δηάζεζε ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη απφ ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο 

Κηιθίο, (αξκφδηνο ε θ. Καζθακαλίδνπ Οπξαλία), εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο 09:30 π.κ. έσο 14:30 κ.κ. 
Οη παξαιήπηεο ηεο δηαθήξπμεο ζπκπιεξψλνπλ ζρεηηθφ έληππν κε ηα ζηνηρεία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 
(Δπσλπκία, επάγγεικα, δηεχζπλζε, ηαρπδξνκηθφ θψδηθα, ηειέθσλν, fax, ΑΦΜ, ΓΟΤ), έηζη ψζηε ε 
Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Κηιθίο λα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ πιήξε θαηάινγν φζσλ 
παξέιαβαλ ηε δηαθήξπμε, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ήζειε λα ηνπο απνζηείιεη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά 
έγγξαθα ή δηεπθξηλίζεηο επ' απηήο. Γηα ηπρφλ ειιείςεηο ζηε ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πην πάλσ 

εληχπνπ ηελ επζχλε θέξεη ν ππνςήθηνο. Ο παξαιήπηεο ησλ ηεπρψλ ιακβάλεη αξηζκφ πξσηνθφιινπ 
παξαιαβήο. 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη θακία απνιχησο επζχλε γηα ηελ έγθαηξε θαη ζσζηή παξάδνζε ησλ ηεπρψλ 
ηνπ δηαγσληζκνχ. Η δηάζεζε ηεο δηαθήξπμεο γίλεηαη απφ ηελ έδξα ηεο Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο – 
Απνρέηεπζεο Κηιθίο θαη ε παξαιαβή ησλ ηεπρψλ γίλεηαη κε επζχλε θάζε ππνςεθίνπ είηε απηνπξνζψπσο 
είηε κε ηαρπκεηαθνξέα (courier) κε απιή εμνπζηνδφηεζε. ηελ πεξίπησζε παξαιαβήο ηεο δηαθήξπμεο 
κέζσ ηαρπκεηαθνξέα (courier), ε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Κηιθίο δελ έρεη θακία 

απνιχησο επζχλε γηα ηελ έγθαηξε θαη ζσζηή παξάδνζε ηεο δηαθήξπμεο. Γηα ηελ ιήςε επίζεο ζα 
ιεθζνχλ ππφςηλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3548/2007, ΦΔΚ Α 68/20.3.2007 «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ 
ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
Οη παξαιήπηεο ηεο δηαθήξπμεο ππνρξενχληαη κέζα ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηεο, 
λα ηελ ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ 
ζειίδσλ θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε, λα ην γλσξίζνπλ έγγξαθα ζηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή δεηψληαο λέν πιήξεο αληίγξαθν. Πξνζθπγέο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην 

αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ απηήο ζα απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο. 
Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο πξνθήξπμεο δηαηίζεηαη θαη ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.deyak.gr  Η Αλαζέηνπζα 

http://www.deyak.gr/
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Αξρή, αλ θαη θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ νξζφηεηα ησλ 
εγγξάθσλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο ειεθηξνληθέο ηεο ζειίδεο, δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα ηελ 

εγγπεζεί.  

Σαπηφζεκε σο πξνο ην πεξηερφκελν Πξνθήξπμε δεκνζηεχζεθε επίζεο: 
 (α) ζε 1 Ηκεξήζηα Σνπηθή Δθεκεξίδα (Ηκεξεζία) 
Σα έμνδα δεκνζίεπζεο βαξαίλνπλ ηνλ αλάδνρν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 46 ηνπ Ν. 
3801/2009 «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ ….. θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο» (ΦΔΚ Α’ 163/04.09.2009). 

Η Πεξίιεςε ηεο Πξνθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ αλαξηήζεθε ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλώζεσλ ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζηηο 17/10/2013, ζην Γηθηπαθό ηόπν www.deyak.gr ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 
ζην ΓΙΑΤΓΔΙΑ κε ΑΓΑ ……………………., θαζψο επίζεο πξνσζήζεθε γηα αλάξηεζε ζηα θαηά ηφπνπο 
Δπηκειεηήξηα θαη Δπαγγεικαηηθνχο θνξείο.  
Καηαρσξήζεθε  επίζεο θαη ζην δηθηπαθφ ηφπν http://www.ipa-cbc-programme.eu. 
 

Α.1.7. Γηάξθεηα έξγνπ  
Η πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, αξρίδεη  απφ ηελ Ηκεξνκελία Τπνγξαθήο ηεο χκβαζεο θαη δηαξθεί 
κέρξη ηε ιήμε ηνπ ζπλνιηθνχ Έξγνπ WWM-QUOL (30/03/2014). ε πεξίπησζε παξάηαζεο πινπνίεζεο 
ηνπ ζπλνιηθνχ Έξγνπ θαηφπηλ έγθξηζεο απφ ηελ ΚΣΓ/ΓΑ, ε πινπνίεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ παξαηείλεηαη 

αληίζηνηρα θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν. 
Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη (κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ) αλαιπηηθφ 
ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα θαη κε ηνπο πίλαθεο ζπκκφξθσζεο ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ θαη ηηο Φάζεηο Τινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ Έξγνπ. Σν ρξνλνδηάγξακκα είλαη νπζηψδεο 
θαη ζα ιεθζεί ππ' φςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. Πξνζθνξά κε ρξφλν πινπνίεζεο 
κεγαιχηεξν απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ζα απνξξίπηεηαη. 
 

Α.1.8.  Σόπνο θαη ρξόλνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 
Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθεο πξνζθνξέο ζηε 
Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Κηιθίο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο 
πνπ νξίδεηαη απφ ηελ παξνχζα πξνθήξπμε.  
Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ είηε απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν 

εθπξφζσπν ηνπο ησλ δηαγσληδνκέλσλ επί απνδείμεη, κέρξη ηελ 04/11/2013 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 
10.00 ζηε δηεχζπλζε 1ν ρικ. Κηιθίο – Ξεξόβξπζε - ΚΙΛΚΙ- 61 100 ππφ ηε κνξθή ΔΝΟ ΔΝΙΑΙΟΤ 

ΚΑΙ ΦΡΑΓΙΜΔΝΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ ή ΔΝΙΑΙΟΤ ΠΔΡΙΒΛΗΜΑΣΟ.  
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο, είλαη εθπξφζεζκεο θαη 
δελ παξαιακβάλνληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 
 

Α.1.9. ρήκα Γηνίθεζεο θαη Τινπνίεζεο Έξγνπ  
Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ ηερληθή  πξνζθνξά ηνπ νινθιεξσκέλε πξφηαζε 
γηα ην ζρήκα δηνίθεζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ πεξηγξάθνληαο κε ζαθήλεηα ηελ νξγάλσζε θαη ην 
πξνζσπηθφ πνπ ζα δηαζέζεη, κε αλαιπηηθή αλαθνξά ηνπ αληηθείκελνπ θαη ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο ηνπο 
ζην έξγν.  

 

Α.1.10.  Πεξηερόκελα Πξνθήξπμεο  
Η Πξνθήξπμε απηή απνηειείηαη απφ : 

 Κεθάιαην Α: Γεληθνί φξνη  

 Κεθάιαην Β: Δηδηθνί φξνη 

 Κεθάιαην Γ: Γηαδηθαζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ 
 Κεθάιαην Γ: Υξνλνδηάγξακκα Τινπνίεζεο  
 Παξάξηεκα Ι : Σερληθή Πεξηγξαθή Πξνθεξπζζφκελνπ Έξγνπ 
 Παξάξηεκα ΙΙ: Σερληθή Πξνζθνξά  
 Παξάξηεκα ΙΙΙ: Οηθνλνκηθή Πξνθνξά  

 Παξάξηεκα ΙV: Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ 
 Παξάξηεκα V : ρέδην Τπνγξαθήο χκβαζεο 

 

http://www.deyak.gr/
http://www.ipa-cbc-programme.eu/
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Β.1.1. Γηθαίσκα πκκεηνρήο 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: 
Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζηα θξάηε-κέιε ηεο πκθσλίαο γηα ηνλ 
Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν ή ζηα θξάηε-κέιε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ πκθσλία  πεξί  Γεκνζίσλ  
πκβάζεσλ  ηνπ  Παγθφζκηνπ  Οξγαληζκνχ  Δκπνξίνπ,  ε  νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην λ. 
2513/97 (ΦΔΚ 139/Α), ππφ ηνλ φξν φηη ε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηελ Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ 
ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ ΔΔ ή είλαη λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κε ηελ λνκνζεζία 
θξάηνπο-κέινπο ηεο ΔΔ ή ηνπ ΔΟΥ  ή  θξάηνπο-κέινπο  πνπ  έρεη  ππνγξάςεη  ηελ  Γ  ή  ηξίηεο  ρψξαο  
πνπ  έρεη  ζπλάςεη επξσπατθή ζπκθσλία κε ηελ ΔΔ θαη έρνπλ ηελ θεληξηθή ηνπ δηνίθεζε ή ηελ θχξηα 

εγθαηάζηαζή ηνπο ή ηελ έδξα ηνπ ζην εζσηεξηθφ κηαο εθ ησλ αλσηέξσ ρσξψλ, ηα νπνία εθπιεξώλνπλ 
ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν  Β.1.2 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη έρνπλ 

αληηθείκελν ζπλαθέο κε ην ππφ δεκνπξάηεζε έξγν. 
 

ηνλ δηαγσληζκφ δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ είηε απηφλνκα είηε σο κέιε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο 

εμσρψξηεο (off-shore) εηαηξείεο, ζχκθσλα κεηά νξηδφκελα ζην άξζξν 4 παξ. 4 λ. 3310/2005. 
ηελ πεξίπησζε ησλ ελψζεσλ, απηέο δελ απαηηείηαη λα έρνπλ ιάβεη ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή 
πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. Η  Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηελ 
ππνςήθηα έλσζε, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή επηιεγεί σο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, λα ζπζηήζεη, πξηλ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, θνηλνπξαμία κε ή ρσξίο λνκηθή  πξνζσπηθφηεηα, ηνπ  θεηκέλνπ  ηεο  ζπκβάζεσο  
δηακνξθσκέλνπ  αλαιφγσο.  Σα  κέιε  ηεο  έλσζεο  ή  ηεο θνηλνπξαμίαο επζχλνληαη έθαζηνο, έλαληη ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

Καλείο δηαγσληδφκελνο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δελ κπνξεί λα κεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα 
πξνζθνξέο. Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ, απηφλνκα ή σο κέιε θνηλνπξαμίαο/έλσζεο ζε 
πεξηζζφηεξεο απφ κία πξνζθνξέο, απνθιείνληαη απφ ην δηαγσληζκφ. Ο απνθιεηζκφο ηνπο επηθέξεη 
απηφκαηα ηνλ απνθιεηζκφ θάζε πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ. 
Σα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο ή ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή 
πξνζθνξά, απαηηείηαη λα πξνζθνκίζνπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ ηελ 

εγγξαθή ηνπο ζε ζρεηηθφ ή αληίζηνηρν κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ επαγγεικαηηθφ ή  εκπνξηθφ  κεηξψν  ή  
λα  πξνζθνκίζνπλ  ζρεηηθή  έλνξθε  βεβαίσζε  ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ λα ηνπο λνκηκνπνηεί γηα ηελ παξνρή 
ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ ππφ ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο 
ηνπο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα νξίζνπλ αληίθιεην πνπ ζα έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο, Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κηιθίο θαη πξνο ηνλ νπνίνλ ζα γίλνληαη φιεο νη θνηλνπνηήζεηο 
εγγξάθσλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξνο ηνλ ππνςήθην ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Ο 
αληίθιεηνο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη δήισζε απνδνρήο ηεο εθπξνζψπεζήο θαη δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ φηη 

ηνπ αλαζέηεη ηελ εθπξνζψπεζε γηα ηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία. 

 

Β.1.2. Γηθαηνινγεηηθά Γηαγσληζκνύ  
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ζηνλ 
ππνθάθειν «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» ηα παξαθάησ νξηδφκελα δηθαηνινγεηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 
Γηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί εθηφο Διιάδαο θαη εθφζνλ δελ έρνπλ ζπληαρζεί  ζηελ  Διιεληθή  
γιψζζα  ζα  ζπλνδεχνληαη  -επί  πνηλή απνθιεηζκνχ-  απφ  επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα. 
 (α) Φπζηθά ή Ννκηθά Πξόζσπα ηεο Ηκεδαπήο 

1. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο πνζνχ ίζνπ πξνο ην 5% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ), ε νπνία ζπλίζηαηαη είηε:  
(1) ζε εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηνπ ΣΜΔΓΔ ή ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε 

νπνηνδήπνηε θξάηνο-κέινο ηεο ΔΔ, ηνπ ΔΟΥ ή ηνπ ΠΟΔ, είηε:  
(2) ζε ζχζηαζε παξαθαηαζήθεο αληίζηνηρνπ πνζνχ ή ρξεσγξάθσλ αληίζηνηρεο αμίαο ζην Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ & Γαλείσλ. Οη ηίηινη ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ή νκνιφγσλ ηνπ Γεκνζίνπ 
γίλνληαη δεθηνί σο εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία.  

 
Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα 1 ηνπ 
Παξαξηήκαηνο IV ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο. 
Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο 

Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο θαη εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 
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θαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 
απφθαζεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Σα  έγγξαθα  ησλ  εγγπήζεσλ  πνπ  δελ  είλαη  δηαηππσκέλα  ζηελ  Διιεληθή  γιψζζα  ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ηνπ ηδίνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο εθδφζεσο ηεο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο. 
Πξνζθνξέο ρσξίο εγγχεζε ζπκκεηνρήο ή κε εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ δελ είλαη ζχκθσλε κε ην 
ζπλεκκέλν ππφδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ή κε εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ δελ έρεη 
εθδνζεί γηα πνζφ ίζν ηνπιάρηζηνλ πξνο ην νξηζζέλ, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Με ηελ 
θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηελ εκέξα θαη ψξα δηελέξγεηαο ησλ δηαγσληζκψλ, πξέπεη λα 
θαηαηίζεηαη θαη ην θχξην ζψκα ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο. Φσηναληίγξαθα επηθπξσκέλα ή fax, ή 

νηηδήπνηε άιια έγγξαθα δελ γίλνληαη απνδεθηά. 
ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο Οίθνπ ηνπ εμσηεξηθνχ κέζσ εθπξνζψπνπ, ε εγγπεηηθή 
επηζηνιή ζα είλαη ππέξ ηνπ Οίθνπ θαη φρη ππέξ ηνπ εθπξνζψπνπ.   

2. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπ ππνςεθίνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, καδί κε ηηο 
κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ή ηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ 
θαηαζηαηηθνχ, (εθφζνλ πξφθεηηαη γηα Α.Δ. θαη ΔΠΔ θαη ην ζρεηηθφ ΦΔΚ), θαζψο θαη ην ΦΔΚ 
δεκνζίεπζεο (γηα ΑΔ) ή ην αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ ζπγθξφηεζεο ηνπ ηζρχνληνο 

δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ζε ζψκα. Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα 
πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ 
θαηαζηαηηθψλ, πνηνο δεζκεχεη λφκηκα ηελ εηαηξία (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο 
θιπ.) θαη  ε ζεηεία ηνπ ή ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ.  

3. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ 
θαηαζηαηηθνχ/κε ιχζεο ηεο εηαηξίαο. 

4. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν πξαθηηθνύ ή απόθαζεο ηνπ αξκφδηνπ Γηνηθεηηθνχ Οξγάλνπ ηνπ 
Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ή θάζε κέινπο-λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο έλσζεο, κε ην νπνίν: 

 εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ θνξέα ζηνλ δηαγσληζκφ (πιελ 
κνλνπξφζσπσλ εηαηξηψλ) 

 εγθξίλεηαη θαη παξέρεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν άηνκν ή άηνκα (εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην 
θαηαζηαηηθφ ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ) εμνπζηνδφηεζε λα ππνγξάςεη φια ησλ απαηηνχκελα 
έγγξαθα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζθνξάο), θαζψο γηα λα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα θαη λα παξαζηεί 
ζηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα ππνγξάςεη 

νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ έγγξαθν απαηηεζεί 
 νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλν άηνκν σο αληίθιεηνο κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ (νλνκαηεπψλπκν, 

δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, e-mail) κε ηνλ νπνίν ζα γίλεηαη ε επηθνηλσλία ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο.  ε πεξίπησζε πνπ ν αληίθιεηνο δελ είλαη γλψζηεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, 
ππνρξενχηαη λα κεηαθξάδεη θάζε έγγξαθν ζηελ ειιεληθή κε δηθά ηνπ έμνδα, επηκέιεηα θαη 

επζχλε. 
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο απφ έλσζε εηαηξηψλ, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε 
ζπκβνιαηνγξαθηθνχ πιεξεμνπζίνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο πξνζθνξάο απφ εθπξφζσπν ελφο εθ 
ησλ ζπκκεηερνπζψλ εηαηξηψλ 

5. Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ γεληθήο ρξήζεο, πνπ εθδφζεθε ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξν 
ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη είλαη ελ ηζρχ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ 
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη γηα ηα αδηθήκαηα ηεο ζπκκεηνρήο 
ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθίαο, απάηεο, λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν B.1.3.1 (α) ηεο παξνχζαο θαη ζην άξζξν 

43 παξ. 1 ηνπ ΠΓ 60 (ΦΔΚ/64/Α/16.03.2007). 
6. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, πνπ εθδφζεθε ην πνιχ έμη (6) 

κήλεο πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη είλαη ελ ηζρχ θαηά ηελ 

ππνβνιή  ηεο  πξνζθνξάο,  απφ  ην  νπνίν  λα  πξνθχπηεη  φηη  δελ  ηεινχλ  ππφ  πηψρεπζε, 
εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε 
θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ έρεη θηλεζεί ελαληίνλ ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, 
εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

7. Πηζηνπνηεηηθό όισλ ησλ νξγαληζκώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο απφ ην πεξηερφκελν ηνπ 
νπνίνπ λα πξνθχπηεη ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ θαη ελ ηζρχ θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ  αθνξνχλ  ζηελ  θαηαβνιή  ησλ  εηζθνξψλ  θνηλσληθήο  αζθάιηζεο  ζε  
απηνχο  ηνπο νξγαληζκνχο. 

8. Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη ε δηάξθεηα ηζρχνο 
ηνπ, ελ ηζρχ θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

9. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ ή άιινπ ηζνδχλακνπ 
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νξγαληζκνχ ή επαγγεικαηηθήο ελψζεσο, ελ ηζρχ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, κε ην νπνίν 
ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο, ή βεβαίσζε άζθεζεο 

επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα Γεκφζηα Αξρή, πνπ ζα έρνπλ εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξν ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ εδαθίσλ6, 7 θαη 8 
ζπληάζζνληαη ή/θαη εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, 
απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

 
(β) Φπζηθά ή Ννκηθά Πξόζσπα ηεο Αιινδαπήο 
1. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο πνζνχ ίζνπ πξνο ην 5% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ), ε νπνία ζπλίζηαηαη είηε:  
(1) ζε εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηνπ ΣΜΔΓΔ ή ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε 

νπνηνδήπνηε θξάηνο-κέινο ηεο ΔΔ, ηνπ ΔΟΥ ή ηνπ ΠΟΔ, είηε:  
(2) ζε ζχζηαζε παξαθαηαζήθεο αληίζηνηρνπ πνζνχ ή ρξεσγξάθσλ αληίζηνηρεο αμίαο ζην Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ & Γαλείσλ. Οη ηίηινη ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ή νκνιφγσλ ηνπ Γεκνζίνπ 
γίλνληαη δεθηνί σο εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία.  

Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα 1 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο IV ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο. 
Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο 
Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο θαη εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 
θαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 

απφθαζεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Σα  έγγξαθα  ησλ  εγγπήζεσλ  πνπ  δελ  είλαη  δηαηππσκέλα  ζηελ  Διιεληθή  γιψζζα  ζα 
ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ηνπ ηδίνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο εθδφζεσο ηεο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο. 
Πξνζθνξέο ρσξίο εγγχεζε ζπκκεηνρήο ή κε εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ δελ είλαη ζχκθσλε κε ην 
ζπλεκκέλν ππφδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ή κε εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ δελ έρεη 
εθδνζεί γηα πνζφ ίζν ηνπιάρηζηνλ πξνο ην νξηζζέλ, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Με ηελ 

θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηελ εκέξα θαη ψξα δηελέξγεηαο ησλ δηαγσληζκψλ, πξέπεη λα 
θαηαηίζεηαη θαη ην θχξην ζψκα ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο. Φσηναληίγξαθα επηθπξσκέλα ή fax, ή 

νηηδήπνηε άιια έγγξαθα δελ γίλνληαη απνδεθηά. 
ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο Οίθνπ ηνπ εμσηεξηθνχ κέζσ εθπξνζψπνπ, ε εγγπεηηθή 
επηζηνιή ζα είλαη ππέξ ηνπ Οίθνπ θαη φρη ππέξ ηνπ εθπξνζψπνπ.   

2. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπ ππνςεθίνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, καδί κε ηηο 
κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ή ηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ 

θαηαζηαηηθνχ, (εθφζνλ πξφθεηηαη γηα Α.Δ. θαη ΔΠΔ θαη ην ζρεηηθφ ΦΔΚ), θαζψο θαη ην ΦΔΚ 
δεκνζίεπζεο (γηα ΑΔ) ή ην αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ ζπγθξφηεζεο ηνπ ηζρχνληνο 
δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ζε ζψκα. Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα 
πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ 
θαηαζηαηηθψλ, πνηνο δεζκεχεη λφκηκα ηελ εηαηξία (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο 
θιπ.) θαη  ε ζεηεία ηνπ ή ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ.  

3. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ 
θαηαζηαηηθνχ/κε ιχζεο ηεο εηαηξίαο. 

4. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν πξαθηηθνύ ή απόθαζεο ηνπ αξκφδηνπ Γηνηθεηηθνχ Οξγάλνπ ηνπ 
Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ή θάζε κέινπο-λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο έλσζεο, κε ην νπνίν: 

 εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ θνξέα ζηνλ δηαγσληζκφ (πιελ 
κνλνπξφζσπσλ εηαηξηψλ) 

 εγθξίλεηαη θαη παξέρεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν άηνκν ή άηνκα (εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην 

θαηαζηαηηθφ ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ) εμνπζηνδφηεζε λα ππνγξάςεη φια ησλ απαηηνχκελα 
έγγξαθα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζθνξάο), θαζψο γηα λα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά ζε 
πεξίπησζε πνπ δελ ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα θαη λα παξαζηεί 
ζηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα ππνγξάςεη 
νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ έγγξαθν απαηηεζεί 

 νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλν άηνκν σο αληίθιεηνο κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ (νλνκαηεπψλπκν, 
δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, e-mail) κε ηνλ νπνίν ζα γίλεηαη ε επηθνηλσλία ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο.  ε πεξίπησζε πνπ ν αληίθιεηνο δελ είλαη γλψζηεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, 
ππνρξενχηαη λα κεηαθξάδεη θάζε έγγξαθν ζηελ ειιεληθή κε δηθά ηνπ έμνδα, επηκέιεηα θαη 
επζχλε. 

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο απφ έλσζε εηαηξηψλ, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε 
ζπκβνιαηνγξαθηθνχ πιεξεμνπζίνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο πξνζθνξάο απφ εθπξφζσπν ελφο εθ 

ησλ ζπκκεηερνπζψλ εηαηξηψλ 
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5. Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ γεληθήο ρξήζεο ή ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο 
δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ην πνιχ πξν ηξηψλ (3) 

κελψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα 
ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη γηα ηα αδηθήκαηα ηεο 
ζπκκεηνρήο ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθίαο, απάηεο, λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν B.1.3.1 (α) ηεο παξνχζαο θαη 
ζην άξζξν 43 παξάγξαθνο 1 ηνπ ΠΓ 60 (ΦΔΚ 64/Α/16.03.2007). 

6. Πηζηνπνηεηηθά (ελ ηζρχ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο) ηεο θαηά  πεξίπησζε  αξκφδηαο 
δηθαζηηθήο  ή  δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ 3, 4 θαη 5 ηνπ εδαθίνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ 
Β.1.2.1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

7. Πηζηνπνηεηηθό ηεο θαηά πεξίπησζε αξκόδηαο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο πεξί 
εγγξαθήο ζε νηθείν επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν ή πξνζθφκηζε ζρεηηθήο έλνξθεο 
βεβαίσζεο ή πηζηνπνηεηηθνχ ππφ ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε λνκνζεζία απηή. 

 

(γ)  Ννκηθά  πξόζσπα 

1. Σα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθά ησλ εδαθίσλ (α) θαη (β) ηεο παξαγξάθνπ Β.1.2.1 
ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ε φ,ηη αθνξά ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ην ηζνδχλακν πξνο 
ηνχην έγγξαθν, απηφ ζα ππνβάιιεηαη γηα Ο.Δ θαη Δ.Δ απφ ηνπο νκφξξπζκνπο εηαίξνπο θαη 
δηαρεηξηζηέο, γηα Δ.Π.Δ. απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο, γηα Α.Δ. απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γηεπζχλνληα 

χκβνπιν ηεο Α.Δ., θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ απφ ηνπο λνκίκνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπ. 
2. Σα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα ζχζηαζεο, λνκηκνπνίεζεο θαη εθπξνζψπεζήο 

ηνπο, φπσο θαη ινηπά λνκηκνπνηεηηθά  έγγξαθα  (θσδηθνπνηεκέλν  θαηαζηαηηθφ, ΦΔΚ θιπ.) ελ 
ηζρχ θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη 
πνηνη δεζκεχνπλ ην λνκηθφ πξφζσπν κε ηελ ππνγξαθή ηνπο. 

 
(δ)  Κνηλνπξαμίεο ή Δλώζεηο πξνζθεξόλησλ  

1α. Οη θνηλνπξαμίεο ή νη ελψζεηο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ εδαθίσλ (α), 
(β) θαη (γ) ηεο παξαγξάθνπ Β.1.2.1. ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηά πεξίπησζε, γηα θάζε 
κέινο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. 

1β. Σα απνζπάζκαηα ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ γηα ηα ζπκκεηέρνληα 
ζηελ θνηλνπξαμία ή έλσζε θπζηθά  πξφζσπα, φπσο θαη γηα ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο 
ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο θνηλνπξαμίεο - ελψζεηο, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα αλσηέξσ ππφ (γ),1. 

1γ. Σν αλσηέξσ, ππφ εδάθην (α), πεξίπησζε 1, παξαγξάθνπ Β.1.2.1, αλαθεξφκελν πνζφ ηεο 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο κπνξεί λα θαιχπηεηαη είηε κε κία, είηε κε ην άζξνηζκα πεξηζζνηέξσλ 
εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ θνηλνπξαμία ή έλσζε. Κάζε κία φκσο απφ 
απηέο πξέπεη λα αλαθέξεη φηη θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηελ 
ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ. 

2. πκθσλεηηθφ πλεξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ην νπνίν (θαη' ειάρηζηνλ) δειψλνπλ φηη 

ηα  ζπκβαιιφκελα  κέξε  (κέιε  ηεο  Κνηλνπξαμίαο  ή  Δλψζεσο)  είλαη  αιιειεγγχσο  θαη  
εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ, 
νξίδεηαη ν εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο, ν νπνίνο ζα εμνπζηνδνηείηαη, κε 
ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν, λα  ππνγξάθεη  γηα  ινγαξηαζκφ  ηεο  θνηλνπξαμίαο  ή ηεο  
έλσζεο  ηα έγγξαθα  ηεο πξνζθνξάο, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ κε ηνλ δηαγσληζκφ 

έγγξαθν. ην ζπκθσλεηηθφ ζα πξέπεη λα νξίδνληαη επίζεο ην κέξνο ηνπ έξγνπ πνπ 
αλαιακβάλεη θάζε κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο - έλσζεο ζην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο θαη ην 

κέινο πνπ αλαιακβάλεη ην ζπληνληζκφ ηεο θνηλνπξαμίαο - έλσζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 
έξγνπ. 

 
Β.1.2.1. ΓΤΝΗΣΙΚΗ  ΚΑΣΑ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ 

Αλ ζε θάπνηα ρψξα, ηεο εκεδαπήο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ 
πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή ηα εθδηδφκελα δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, είλαη, 
κφλν ηφηε, θαη' εμαίξεζε δπλαηφλ θαη πξέπεη απηά λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ή 

δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ε νπνία γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο (θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο) 
εγθαηάζηαζεο, κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο ρξνληθήο ηζρχνο πνπ ηίζεληαη γηα ην αληίζηνηρν 
πηζηνπνηεηηθφ ή έγγξαθν ζηελ παξάγξαθν Β.1.2.1, ηεο παξνχζαο. ε ρψξεο φπνπ δελ 
πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε ή δήισζε, απηή δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ ππεχζπλε 
δήισζε (άξζξν 8 Ν. 1599/1986 ή ηζνδπλάκνπ εγγξάθνπ γηα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα) ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 
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επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ, βεβαηνπκέλνπ, ζε θάζε πεξίπησζε, ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο 
ηνπ δεινχληνο απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν. 

 

Β.1.2.2 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΣΔΥΝΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ  
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ, επίζεο, ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 
(α) ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ  

1. Ιζνινγηζκνύο ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκώλ ή αληίζηνηρα θαηά πεξίπησζε 
δηθαηνινγεηηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα 
ζηελ πεξίπησζε θπζηθψλ πξνζψπσλ,   ησλ   ηξηψλ   (3)   πξνεγνπκέλσλ   ηνπ   έηνπο   

δηελέξγεηαο   ηνπ   δηαγσληζκνχ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ. Ο πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα 
έρεη ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ 
κεγαιχηεξν ηνπ 100% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ. ε 
πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ 
ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ηφηε ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ γηα φζεο 
δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο δξαζηεξηνπνηείηαη, ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην 100% 
ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ. 

2.  Τπεύζπλε Γήισζε  πεξί ηνπ νιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ  θαη πεξί ηνπ 
θχθινπ εξγαζηψλ σο πξνο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαηά ηελ 
δηάξθεηα ησλ ηξηψλ (3) πξνεγνπκέλσλ ηνπ έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ δηαρεηξηζηηθψλ 
ρξήζεσλ. 

(β) ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ  
Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηε δξαζηεξηφηεηα, ηελ ηερληθή ππνδνκή, ην 

απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ θαηά εηδηθφηεηα (νξγαλφγξακκα) θαη ηε δπλαηφηεηα 
παξαγσγήο ηνπ δεηνχκελνπ Έξγνπ θαη έγθαηξεο αληαπφθξηζεο ζηηο απαηηήζεηο απηνχ. 
Δπίζεο νη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα  πεξηγξάςνπλ ηα κέζα πνηνηηθνχ θαη πνζνηηθνχ 
ειέγρνπ ησλ παξερφκελσλ απφ απηνχο ππεξεζηψλ θαη ηεο επηκφξθσζεο ησλ ζηειερψλ 
ηνπο. 
Οη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ, ζην θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ, ηα 
βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα φισλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο έξγνπ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα Βηνγξαθηθά εκεηψκαηα πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα 
είλαη ζπλνπηηθά θαη φρη αλαιπηηθά θαη ζα επηθεληξψλνληαη απνθιεηζηηθά ζην αληηθείκελν 

ηνπ παξφληνο έξγνπ. Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηε ζχληαμε ηνπ βηνγξαθηθνχ 
ζεκεηψκαηνο ηνπ Τπεπζύλνπ ηνπ έξγνπ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηα νπνία πξέπεη 
λα ηεθκεξηψλεηαη αλακθηζβήηεηε εξγαζηαθή εκπεηξία ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ ηνπιάρηζηνλ 
πέληε (5) εηώλ γηα ηνλ Τπεχζπλν Έξγνπ θαη ηξηώλ (3) ηνπιάρηζηνλ εηψλ γηα ηνλ 
Αλαπιεξσηή Τπεχζπλν. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ παξαπάλσ νξίνπ ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο 

γηα ηνλ θαζέλα ιακβάλεηαη ππφςε ε αζξνηζηηθή εκπεηξία ζηα έξγα ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ 
φπσο απηά πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 
Καηάινγν θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ θπξηνηέξσλ ζπλαθψλ έξγσλ, ηα νπνία 
πινπνίεζαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηξηεηία (3) ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή, κε έλδεημε 
ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο αμίαο, ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο, ηνπ παξαιήπηε θαη ηνπ πνζνζηνχ 
ζπκκεηνρήο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ζε απηφ. 

Αλ νη παξαιήπηεο ησλ έξγσλ είλαη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ε πξνζήθνπζα πινπνίεζε 
ηνπο απνδεηθλχεηαη κε ζρεηηθή βεβαίσζε ή πξσηφθνιιν παξαιαβήο πνπ έρεη εθδνζεί απφ 
ηελ θαηά πεξίπησζε αλαζέηνπζα αξρή. Δάλ νη απνδέθηεο ησλ έξγσλ είλαη ηδησηηθνί θνξείο, 
ε πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηνπο απνδεηθλχεηαη κε ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα ηεθκεξηψζνπλ ηα 

πινπνηεζέληα έξγα (ζπκβάζεηο αλάζεζεο ή ζηνηρεία ηηκνιφγεζεο θαη εμφθιεζεο έξγσλ), 
ζπλνδεπφκελα απφ ζρεηηθή έλνξθε βεβαίσζε. 
 

Ο πίλαθαο ησλ έξγσλ πξέπεη λα έρεη ηελ εμήο κνξθή: 

A/A 
Πειάηεο/ 
Απνδέθηεο 

ύληνκε 
Πεξηγξαθή 

Γηάξθεηα 
Δθηέιεζεο 

Έξγνπ 
Πξνϋπ/γηζκόο 

Παξνύζα 
Φάζε 

% ζπκκεηνρήο 
ζηελ πινπνίεζε 

ηνπ έξγνπ 

       

       

       
 

Απφ ηα παξαπάλσ έξγα, έλα ηνπιάρηζηνλ έξγν ην νπνίν έρεη νινθιεξσζεί επηηπρψο απφ 
ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν, ζα πξέπεη λα παξνπζηαζηεί αλαιπηηθά. 
Αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ, πνπ ν ππνςήθηνο (κεκνλσκέλνο ή έλσζε εηαηξεηψλ) 
πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ 

πξνηείλνπλ, θαηαζέηνληαο ζπκπιεξσκέλν ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη πξνζθνκίδνληαο ηηο 
ζρεηηθέο ππεχζπλεο δειψζεηο ζπλεξγαζίαο ή ζπκθσλεηηθά ζπλεξγαζίαο. ε κηα ηέηνηα 

πεξίπησζε δελ αίξεηαη ε επζχλε ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ.  
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Πεξηγξαθή ηκήκαηνο Έξγνπ πνπ πξνηίζεηαη ν 
ππνςήθηνο Αλάδνρνο λα αλαζέζεη ζε 
Τπεξγνιάβν (θπζηθό αληηθείκελν, όρη 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία) 

Δπσλπκία Τπεξγνιάβνπ 
Τπνβνιή Γήισζεο 

πλεξγαζίαο 

   

   

Δπηζεκαίλεηαη φηη ππεξγνιάβνο πνπ ζα θαηνλνκαζηεί απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν, δελ 
κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε άιιν ππνςήθην ζρήκα, επί πνηλή απνθιεηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ 
πνπ έρνπλ ζπκπεξηιάβεη θνηλφ ππεξγνιάβν ζην ζρήκα ηνπο. εκεηψλεηαη φηη ν φξνο απηφο 

δελ ηζρχεη γηα πξνκεζεπηέο, δειαδή γηα φζνπο πξνκεζεχνπλ ηνλ Αλάδνρν κε εμνπιηζκφ 
(πιηθφ ή ινγηζκηθφ) ρσξίο λα εθηεινχλ θακία ππεξεζία εγθαηάζηαζεο ή παξακεηξνπνίεζεο 
ηνπ. 
 
πγθεληξσηηθόο Πίλαθαο θαηαγξαθήο ζηειερώλ ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηελ νκάδα ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα: 

Α/Α 
Ολνκαηεπώλπ

κν κέινπο 

ρέζε 
εξγαζίαο κε 

Αλάδνρν 

Ύπαξμε 
δήισζεο 

ζπλεξγαζίαο 
(ΝΑΙ/ ΟΥΙ) 

Θέζε ζηελ 
νκάδα 
έξγνπ 

Αξκνδηόηεηεο 
/ θαζήθνληα 

Απαζρόιεζε 
ζην έξγν ζε 

αλζξσπνκήλεο 

       

       
 

Αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ, ην νπνίν νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη πξνηίζεληαη λα 
αλαζέζνπλ ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, θαηαζέηνληαο ζπκπιεξσκέλν ηνλ παξαθάησ 
πίλαθα θαη πξνζθνκίδνληαο ηηο ζρεηηθέο δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. 

 

Πεξηγξαθή ηκήκαηνο Έξγνπ πνπ 
πξνηίζεηαη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο λα 

αλαζέζεη ζε εμσηεξηθό ζπλεξγάηε 

Ολνκαηεπώλπκν εμσηεξηθνύ 
ζπλεξγάηε 

Τπνβνιή Γήισζεο 
πλεξγαζίαο 

   

   

   
 

ε πεξίπησζε έλσζεο πνπ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξνχζεο 

παξαγξάθνπ, πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο. ε απηή ηελ 
πεξίπησζε, νη απαηηνχκελεο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο, κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη κεξηθψο γηα 
θάζε έλα κέινο ηεο έλσζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζην ζχλνιφ ηεο, αζξνηζηηθά, ε 
πξνζθνξά ηεο έλσζεο ηθαλνπνηεί θαη θαιχπηεη εμ’ νινθιήξνπ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη 
απαηηήζεηο απηέο. Δμαίξεζε απνηειεί ε Βεβαίσζε απφ ηελ ΔΔΣ πεξί κε αδεηνδφηεζεο γηα 
παξνρή ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ, ε νπνία ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά θαη 
επί πνηλήο απνθιεηζκνχ γηα θάζε κέινο ηεο Έλσζεο. 

 
Β.1.2.3  ΛΟΙΠΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη, επίζεο, λα πξνζθνκίζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηα αθφινπζα 
δηθαηνινγεηηθά: 

- Έγγξαθν ππνβνιήο πξνζθνξάο, ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ 
αλαδφρνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη έμσ απφ ηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαγξαθεί ν αξηζκφο εηζεξρνκέλνπ πξσηνθφιινπ ηεο θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο.  

  Δπίζεο, ζε απηφ ην έγγξαθν πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε ρξνληθή ηζρχο ηεο πξνζθνξάο:  
Τπεύζπλεο δειώζεηο ηνπ Ν. 1599/1986 ζηηο νπνίεο : 

Α. ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη φηη: 
i.  ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ησλ 

νπνίσλ έιαβε γλψζε θαη ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη, θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ 
πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ θαη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή είλαη αιεζή θαη 

αθξηβή. 
ii.  δελ έρεη θξηζεί πνηέ απφ αξκφδην φξγαλν έλνρνο ςεπδψλ δειψζεσλ, θαηά ηελ 

παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπ δεηήζεθε απφ ηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο, ζρεηηθά κε ηελ 
αληαπφθξηζή ηνπ ζε θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ. 

iii. δελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν 
ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηδηφηεηα πνπ απνδεδεηγκέλσο 
δηαπηζηψζεθε κε νπνηνδήπνηε κέζν δηαζέηεη ε αλαζέηνπζα αξρή. 

iv. δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, 
πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ έρεη θηλεζεί 

ελαληίνλ ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο 
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δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή άιιε αλάινγε δηαδηθαζία (γηα λνκηθά 
πξφζσπα κφλν). 

v. είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 

αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο 
ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

vi. είλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην/επαγγεικαηηθφ κεηξψν  
Β. ν/νη λφκηκνο/νη εθπξφζσπνο/νη ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ (εθφζνλ πξφθεηηαη γηα Ο.Δ. 

θαη Δ.Δ. θαη νη νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο απηψλ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα Δ.Π.Δ. 
νη δηαρεηξηζηέο απηήο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα Α.Δ., ν Πξφεδξνο θαη ν Γηεπζχλσλ 
χκβνπινο απηήο, νη λφκηκνη εθπξφζσπνη θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ), θαζψο θαη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο είλαη θπζηθφ πξφζσπν, ζα δειψλεη/νπλ 
φηη: 
  i. δελ έρεη εθδνζεί θαηαδηθαζηηθή απφθαζε κε ηζρχ δεδηθαζκέλνπ γηα αδίθεκα ζρεηηθφ 

κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δηαγσγή, 
 ii. δελ έρεη/είρε ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δηαπξάμεη δσξνδνθία, απάηε θαη 

πξνβεί ζε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο απηά 
νξίδνληαη: 

α) ζην άξζξν 2 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ,  
β) ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 

παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ,  
γ) ζην άξζξν 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ,  
δ) ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991 γηα 

ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, αληίζηνηρα θαη γηα θάπνην 
απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 
πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 

 

ε πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο, νη παξαπάλσ δειψζεηο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ γηα 
θαζέλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ θνηλή πξνζθνξά. 
- Πξαθηηθό Απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ηνπ Γηνηθνύληνο Οξγάλνπ ηνπ 

πξνζθέξνληνο κε ην νπνίν: 
 Δγθξίλεηαη  ε  ζπκκεηνρή  ηνπ  ζην  δηαγσληζκφ.  ε  πεξίπησζε  έλσζεο  εηαηξεηψλ 

εγθξίλνληαη, κε ζρεηηθφ πξαθηηθφ απφθαζεο ηνπ δηνηθνχληνο νξγάλνπ ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ, ε ζπκκεηνρή εθάζηεο εηαηξείαο ζην δηαγσληζκφ θαη ε ζχκπξαμε κε ηηο ινηπέο 
εηαηξείεο,  κέιε  ηεο  έλσζεο.  ηελ  πεξίπησζε  ζπκκεηνρήο  θπζηθνχ  πξνζψπνπ  ζηελ 
έλσζε, ην αλσηέξσ πξαθηηθφ αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε κε αληίζηνηρν 
πεξηερφκελν. 

 Δγθξίλεηαη θαη παξέρεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν άηνκν ή άηνκα (λφκηκνο εθπξφζσπνο) 
εμνπζηνδφηεζε λα ππνγξάςεη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
θαη ηεο πξνζθνξάο, λα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά θαη λα παξαζηεί ζηελ απνζθξάγηζε ησλ 

πξνζθνξψλ ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη λα ππνγξάςεη νπνηνδήπνηε 
ζρεηηθφ έγγξαθν απαηηεζεί. 

ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππνβάιεη ηελ πξνζθνξά ηνπ δηα αληηπξνζψπνπ ηνπ 
πνπ δελ είλαη λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη θαη έγγξαθν παξνρήο ζε απηφλ 
εηδηθήο ζρεηηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο. 
 

Β.1.2.4 ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ ΔΠΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 

ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο νπνηνπδήπνηε απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ Β.1.2.1. έσο 
θαη Β.1.2.4 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
Η Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα θαιέζεη εγγξάθσο ηνπο ππνςεθίνπο λα παξάζρνπλ 
ζπκπιεξσηηθέο δηεπθξηλίζεηο επί ησλ ήδε λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαζψο θαη λα 
απνθιείζεη ηνπο ππνςεθίνπο πνπ δελ ζα πξνβνχλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, 
ζηηο απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο εληφο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

πξφζθιεζήο ηνπο. ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο θαηάζεζεο 
ησλ πξνζθνξψλ ππνβνιή ειιεηπφλησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

 

Β.1.3. Απνθιεηζκόο Τπνςεθίσλ  
1. Απνθιείνληαη απφ ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ φζνη δελ πιεξνχλ ηα  θξηηήξηα ησλ 

παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ ΠΓ 60/07 θαη ζπγθεθξηκέλα εάλ: 
i. ππάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο βάξνο ησλ πξνζθεξφλησλ, γηα έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο ιφγνπο πνπ απαξηζκνχληαη θαησηέξσ: 
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α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2, παξάγξαθνο 1 ηεο 
θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/_ΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.01.1998 ζει. 1) .  

β)  δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 

Μαΐνπ 1997 (ΔΔ C 195 ηεο 25.06.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3, παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο 
δξάζεο ηεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998 ζει. 2). 

γ)  απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48). 

δ)   λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο 
νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.06.1991, ζει. 77, Οδεγίαο ε νπνία 
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ, ΔΔ L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην Ν. 2331/1995 
(Α’ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3424/2005 (Α’ 305). 

ii. α) βξίζθνληαη ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε δξαζηεξηνηήησλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή 
πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα 

δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθέο, λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο,  

β)εθηλήζε ελαληίνλ ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, 
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ή νπνηαδήπνηε άιιε αλάινγε δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο 
εζληθέο, λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο,  

γ) θαηαδηθάζζεθαλ κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο 
ππεμαίξεζεο, απάηεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο, δφιηαο  ρξενθνπίαο, 

δ) έρνπλ δηαπξάμεη επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, πνπ κπνξεί λα δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε κέζν 
απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο, 

ε) δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνο ή 
ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

ζη) δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηηο ζρεηηθέο κε ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη 
ηειψλ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,  

δ) είλαη έλνρνη ππνβνιήο ςεπδνχο δειψζεσο ή παξαιείςεσο ππνβνιήο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο ηκήκαηνο ή φηαλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο 
απηέο. 

ε) φζνη  απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε 
απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. Ο απνθιεηζκφο απφ 
δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ ζα πξέπεη λα έρεη ζπληειεζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. 

ζ) φζνη απνθιείζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε ακεηάθιεηε 
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο  

 
Η αλαζέηνπζα αξρή δέρεηαη σο επαξθή απφδεημε ηνπ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ εκπίπηεη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 θαη ζηελ παξάγξαθν 2 ζεκεία α), β), γ), ε) θαη 
ζη): 

α) γηα ηελ παξάγξαθν 1 θαη ηελ παξάγξαθν 2 ζεκεία α), β), γ) ηελ πξνζθφκηζε απνζπάζκαηνο 
πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα 
δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ πξνζψπνπ απηνχ, απφ ην 
νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. 

β) γηα ηελ παξάγξαθν 2 ζεκεία ε) θαη ζη), πηζηνπνηεηηθφ εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ 

νηθείνπ θξάηνπο κέινπο. 
ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ, ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 θαη ζηελ παξάγξαθν 2 ζεκεία α), β), γ), 
απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή, ζηα θξάηε κέιε φπνπ 
δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 
δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο 
θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. 

iii. Απνθιείνληαη, ηέινο, απφ ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ: 
α) νη ππνςήθηνη πνπ δελ ζα ππνβάινπλ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο,  
β) ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο, ηα νπνία δελ ζα ππνβάινπλ φια ηα έγγξαθα ησλ 

πξνζθνξψλ επηζήκσο κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. 
γ) Δπίζεο   απνθιείνληαη   νη   ππνςήθηνη    πνπ   δελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ παξφληα 

δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα αλσηέξσ ζηελ παξάγξαθν Β.1.1, νη ππνςήθηνη πνπ δελ 
ππνβάινπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν Β.1.2. (α),(β),(γ),(δ)ηεο παξνχζαο θαηά πεξίπησζε 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, νη ππνςήθηνη πνπ δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα θαη δελ 
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ππνβάινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ Β.1.2.2. ηεο παξνχζαο, νη ππνςήθηνη πνπ δελ 
ππνβάινπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν Β.1.2.3 ηεο παξνχζαο ινηπά δηθαηνινγεηηθά, νη 

ππνςήθηνη πνπ δελ ππνβάινπλ πξνζήθνπζα πξνζθνξά, ζχκθσλα θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

παξάγξαθν Β.1.7 θαη Β.1.8 ηεο παξνχζαο, φπσο θαη νη ππνςήθηνη γηα ηνπο νπνίνπο ζπληξέρεη 
θάπνηνο ιφγνο απνθιεηζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζε επί κέξνπο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο, νη παξαπάλσ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηζρχνπλ 
γηα θαζέλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ θνηλή πξνζθνξά, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαθεξνκέλσλ πεξί 

ελψζεσλ ή θνηλνπξαμηψλ ζηελ παξάγξαθν Β. 1.2 ηεο παξνχζεο. Δάλ ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ θαη 
γηα έλαλ κφλν ζπκκεηέρνληα ζε θνηλή πξνζθνξά, ε ππνβιεζείζα θνηλή πξνζθνξά απνθιείεηαη απφ ην 
δηαγσληζκφ. 
εκεηώλεηαη όηη ιόγσ ηεο ζεκαζίαο θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ έξγνπ, νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο 
πνπ πξνζθέξνπλ έθπησζε κεγαιύηεξε ηνπ 10% γίλνληαη δεθηέο, κόλν εθόζνλ είλαη 
επαξθώο ηεθκεξησκέλεο. 
 

Σνχην ζεκαίλεη φηη, ζηελ πεξίπησζε όπνπ ε έθπησζε ππεξβαίλεη ην 10%, ζα πξέπεη: 
• Να θαηαδεηθλχεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη αλαιπηηθά, γηα θάζε επηκέξνπο επίπεδν αλάιπζεο, ε κείσζε 

ηνπ θφζηνπο, πνπ δηακνξθψλεη ηε ζπλνιηθή έθπησζε. 

• Η παξαπάλσ κείσζε ηνπ θφζηνπο λα κελ νθείιεηαη ζε θακία έκκεζε ή άκεζε ρξεκαηνδφηεζε απφ 

νπνηαδήπνηε πεγή ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 
• Ο πξνυπνινγηζκφο λα είλαη ζε αληηζηνηρία κε ηηο ελέξγεηεο θαη πξνδηαγξαθέο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ, 

έηζη φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά. 
 

Οπνηαδήπνηε αλαληηζηνηρία κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ζπλεπάγεηαη ηελ 

απφξξηςή ηεο σο απαξάδεθηεο, δηφηη δελ πξνθχπηεη ζαθψο ε πξνζθεξφκελε ηηκή. 
2. Δθφζνλ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο έρεη ηε λνκηθή κνξθή Αλψλπκεο Δηαηξίαο, πξέπεη λα έρεη 

νλνκαζηηθνπνηήζεη ηηο κεηνρέο ηνπ κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ, ην νπνίν πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε ηα 
ζην άξζξν 8 ζεκ. 12 αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ παξφληα 
δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 3310/2005 (ΦΔΚ 30/Α/14-2-2005), φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
κε ηνλ λ. 3414/2005 (ΦΔΚ 279/Α/10-11-2005), ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 82/1996 

(ΦΔΚ 66/Α/11-4-1996), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 
 

Δπίζεο πξνζθνξά απνθιείεηαη απφ ηελ πεξαηηέξσ αμηνιφγεζή ηεο φηαλ: 
 Δίλαη αφξηζηε θαη δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί ή είλαη ππφ αίξεζε ή πεξηέρεη ειιηπή ή αλαθξηβή 

ζηνηρεία. 

 Δκθαλίδεη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ πξνζθεξνκέλνπ θφζηνπο ζε είδνο, πξντφλ ή ππεξεζία, ή ζε 
κεξηθφ ή γεληθφ ζχλνιν ζε άιιν κέξνο πιελ ησλ αληηηχπσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο.  

 Τπεξβαίλεη ην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. 
 Γελ έρνπλ ππνβιεζεί ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Παξάγξαθν «Γηθαηνινγεηηθά 

πκκεηνρήο» ηεο παξνχζαο.  
 Γελ θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ δεηνχκελνπ έξγνπ φπσο απηφ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε 
 Γελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ε πξνζθεξφκελε ηηκή θαη δελ έρεη 

ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ζρεηηθφ άξζξν. 
 Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ζε ιηγφηεξν απφ εθαηόλ νγδόληα (180) εκέξεο απφ 

ηελ επφκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 
 Γηαπηζησζεί νπζηψδεο απφθιηζε κεηαμχ ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο Σερληθήο 

Πξνζθνξάο θαη απηψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 
 Γελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο επί κέξνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο, φπνπ απηνί αλαθέξνληαη. 

 

Β.1.4. Ιζρύο ησλ Πξνζθνξώλ 
α. Οη πξνζθνξέο ζην ζχλνιν ηνπο, ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο αλαδφρνπο γηα εθαηόλ νγδόληα (180) 

απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο). Πξνζθνξέο πνπ κε 
νπνηνδήπνηε ηξφπν πξνζδηνξίδνπλ ρξφλν ηζρχνο ηνπο κηθξφηεξν ησλ 180 εκεξώλ απνξξίπηνληαη 
σο απαξάδεθηεο. 

β. Δάλ πξνθχςεη ζέκα παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή απεπζχλεη έγγξαθν 
εξψηεκα πξνο ηνπο πξνζθέξνληεο, δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο 
ηεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, αλ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη 
πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα απαληήζνπλ ζρεηηθά κέζα ζε νθηώ (8) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ 

ζα θνηλνπνηεζεί ζε απηνχο ην ζρεηηθφ έγγξαθν εξψηεκα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο). 

γ. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ 
θαηάζεζή ηεο, αλεμάξηεηα αλ πξφθεηηαη λα θαηαθπξσζεί νιφθιεξε ή κέξνο ηεο.  

δ. Αλαθνίλσζε επηινγήο Αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, 
δεζκεχεη φκσο ηνλ πξνζθέξνληα κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερζεί. ε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ 

επηιεγέληνο ε αλάζεζε γίλεηαη ζην δεχηεξν θαηά ζεηξά επηινγήο, ν νπνίνο εξσηάηαη θαηά ηνλ ίδην 
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ηξφπν, θαη νχησ θαζεμήο. 

 

Β.1.5.ύληαμε Πξνζθνξώλ–Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ  
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη - επί πνηλή απνθιεηζκνχ - ζηελ Διιεληθή Γιψζζα ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε 
γιψζζα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπλνδεπκέλεο απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. ε 
πεξίπησζε  δηαθσλίαο ππεξηζρχεη  ε  επίζεκε  κεηάθξαζε  ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. Πηζηνπνηεηηθά 

αιινδαπψλ αξρψλ γίλνληαη δεθηά, εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή 
Γιψζζα. 
Οη πξνζθνξέο είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη δελ θέξνπλ παξάηππεο δηνξζψζεηο (ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, 
πξνζζήθεο, θιπ.). Αλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο, θ.ι.π. ζα πξέπεη λα είλαη κνλνγξακκέλεο απφ 
ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, θαηά ηνλ έιεγρν ζα κνλνγξάςεη ηηο 
δηνξζψζεηο, θιπ. θαη γεληθά ζα επηβεβαηψλεη φηη έγηλαλ πξηλ απφ ηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο. 
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηνχλ εγγξάθσο (κέζσ θαμ) ζπκπιεξσκαηηθέο δηεπθξηλίζεηο γηα ην 

πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (ζρεηηθφ αξκφδην πξφζσπν θ. 
Αβξακίδε Ηιία, ππεχζπλν έξγνπ ηει: +30 23410 29330. 
ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ελδηαθεξφκελνπο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη θαη νθηώ (8) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο γηα 
άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ απηέο παξέρνληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ην 
αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εθπλνή απηήο ηεο πξνζεζκίαο. Γεδνκέλνπ φηη ελζηάζεηο θαηά 

ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ αζθνχληαη κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ αξρίδεη απφ 
ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο) θαη ηειεηψλεη ηελ εκεξνκελία 
ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο). 
Μεηά ηελ θαηάζεζε θαη ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, δηεπθξηλίζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ή απνθξνχζεηο 
φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ή ησλ πξνζθνξψλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
Καλέλαο δηαγσληδφκελνο δελ κπνξεί, ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο  απαληήζεηο  
εθ  κέξνπο  νπνηνπδήπνηε  ππαιιήινπ  ή  ζπκβνχινπ  ή  ζηειέρνπο δηνίθεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή αληηπξνζθνξέο (δηαθνξνπνίεζε νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηερληθήο ιχζεο 
θ.ι.π.) δελ γίλνληαη δεθηέο ζε θακία θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζε θακία πεξίπησζε. ε πεξίπησζε 
ππνβνιήο ηνπο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Γηαγσληδφκελνο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο 
πξνζθνξέο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο, 
επεηδή νη πξνηάζεηο απηέο δε ζα έρνπλ ιεθζεί ππ’ φςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. 

Οη πξνζθνξέο αθνξνχλ ζε νιφθιεξν ην έξγν. Πξνζθνξέο πνπ αθνξνχλ ζε κέξνο ηνπ έξγνπ 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 

Β.1.6. Τπνβνιή Πξνζθνξώλ  
Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε δχν (2) αληίηππα πνπ ζα ηεζνχλ κέζα ζηνλ ίδην θάθειν 
πξνζθνξάο, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη ζθξαγηζκέλνο. 

1. Οη πξνζθνξέο πνπ γίλνληαη απνδεθηέο αθνξνχλ ην ζχλνιν ηνπ δηαγσληζκνχ  
2. Κάζε ππνςήθηνο κπνξεί λα ππνβάιεη κία (1) Πξνζθνξά απνηεινχκελε απφ ηελ Σερληθή θαη ηελ 

Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 
3. Οη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπληαρζνχλ ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηα Παξαξηήκαηα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 
Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη ππνβάιινληαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή (CD ή DVD δεδνκέλσλ), ηα δε πεξηερφκελα απηψλ είλαη: 

α. Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν Β.1.2 ηεο πξνθήξπμεο (κφλν ζε 
έληππε κνξθή). 

β. Η ηερληθή πξνζθνξά ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο II «Σεχρνο Σερληθήο 
Πξνζθνξάο» (ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή). 

γ. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο III «Σεχρνο Οηθνλνκηθήο 
Πξνζθνξάο» (ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα ππνβάιιεηαη έλα CD ή DVD δεδνκέλσλ, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηελ 
ππνβαιιφκελε Σερληθή θαη Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά θαη ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη κόλν ζην 
θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.  
εκεηώλεηαη όηη είλαη απαξαίηεην λα ηεξείηαη ε ηάμε θαη ε ζεηξά ησλ ππνδεηγκάησλ πξνο 
ζπκπιήξσζε. 

5. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο.  
Σξνπνπνηήζεηο ησλ πξνζθνξψλ ή πξνηάζεηο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο εμνκνηψλνληαη κε 

αληηπξνζθνξέο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξώλ ΓΔΝ γίλεηαη δεθηή θακία ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθώλ, 
ηξνπνπνηεηηθώλ ή άιισλ ζηνηρείσλ ή θαη απνθξνύζεηο όξσλ ηεο πξνθήξπμεο. 

6. Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο έρεη κειεηήζεη θαη εθηηκήζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
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έξγνπ θαη ηα νηθνλνκηθά κεγέζε πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη εγγπάηαη 
γηα ηελ αθξίβεηα ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ θφζηνπο. Καηά ζπλέπεηα ξεηά ζπκθσλείηαη φηη θακία 

αμίσζε γηα πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε δελ ζα κπνξεί λα πξνβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν θαη δειψλεη φηη 

παξαηηείηαη απ' φια ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα άξζξα 388, 696 θαη 697 ηνπ Αζηηθνχ 
Κψδηθα. 

 

Β.1.7. Φαθέινο Πξνζθνξάο 
Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε δύν (2) αληίηππα πνπ ζα ηεζνχλ κέζα ζηνλ ίδην θάθειν 

πξνζθνξάο, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη ζθξαγηζκέλνο. 
ην ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ θαη ζε θάζε ζειίδα ηνπ, ζα αλαγξάθεηαη ε ιέμε "ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ", θαη απηφ ζα είλαη ην 
επηθξαηέζηεξν ησλ άιισλ αληηηχπσλ ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο. Όιεο νη ζειίδεο ηνπ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟΤ ζα 
πξέπεη λα είλαη κνλνγξακκέλεο απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ πξνζθέξνληα θαη  λα  έρνπλ  ζπλερή  
αξίζκεζε.  Κάζε  ζειίδα  ηνπ  ΠΡΩΣΟΣΤΠΟΤ  ζα  πξέπεη λα είλαη κνλνγξακκέλε απφ φινπο ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο ζηελ έλσζε, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη απφ έλσζε πξνκεζεπηψλ. 
Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ είηε απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν 

εθπξφζσπν ηνπο ησλ δηαγσληδνκέλσλ επί απνδείμεη, κέρξη ηελ 04/11/2013 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 
10.00π.κ. ζηε δηεχζπλζε 1ν ρικ. Κηιθίο – Ξεξόβξπζε - ΚΙΛΚΙ- 61 100 ππφ ηε κνξθή ΔΝΟ 

ΔΝΙΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΡΑΓΙΜΔΝΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ ή ΔΝΙΑΙΟΤ ΠΔΡΙΒΛΗΜΑΣΟ.  
Δθηφο θαθέινπ νη πξνζθνξέο ζα ζπλνδεχνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο θαη απφ έγγξαθν ππνβνιήο 
πξνζθνξάο γηα πξσηνθφιιεζε ηνπο.  
Οη πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζπζθεπαζκέλεο ζε έλα εληαίν θιεηζηφ θάθειν ή 
ζπζθεπαζία κε ηελ έλδεημε: 
 

« ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ» 
ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν : ………/2013 
 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΩΝ ΓΡΑΔΩΝ (ACTIONS) ΣΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ ΔΡΓΑΙΑ (WORK 
PACKAGE) :  

WP2 ¨Πιεξνθόξεζε & Γεκνζηόηεηα¨ηνπ έξγνπ «Transfer of know-how to Dojran Municipality 
and adaptation of DEYAK to the new status created by “Kallikratis” for the management of waste 

water in the area of intervention – Improvement of citizens' quality of life» θαη αθξσλύκην 
¨WWW-QUAL¨ 

 

IPA ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
¨ΔΛΛΆΓΑ - πξώελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο 2007-2013¨ 

 

Αλαζέηνπζα Αξρή: 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ (Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ) 
Ηκεξνκελία Γηαγσληζκνχ: …./…/2013 , ψξα Διιάδνο …:…κ.κ. 

 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΔΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 

 
Ο  θάθεινο  αλαγξάθεη  ηελ  επσλπκία  θαη  δηεύζπλζε,  αξηζκό  ηειεθώλνπ,  θαμ  θαη  ηπρφλ 
δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ηνπ δηαγσληδφκελνπ, ηνλ ηίηιν ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηνλ ηίηιν 
ηνπ θαθέινπ. ηηο πεξηπηψζεηο θνηλνπξαμηψλ ή ελψζεσλ ζα αλαγξάθνληαη νη επσλπκίεο ησλ κειψλ ηνπο 
θαη ηα ζηνηρεία (επσλπκία, δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, αξηζκφο ηειενκνηνηππίαο (fax) θαη 
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (e-mail)) ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο. 

Ο θπξίσο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο ζπλνδεχεηαη απφ έγγξαθν ππνβνιήο πξνζθνξάο, ζην νπνίν ζα πξέπεη 
λα αλαθέξεηαη ε εηαηξεία ή έλσζε ή θνηλνπξαμία εηαηξεηψλ πνπ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά. 
Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απηνθφιιεησλ θαθέισλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζηνχλ θαη λα 
επαλαζθξαγηζηνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε. 
Η πξνζθνξά κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη ηαρπδξνκηθψο ζηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε, σο ζπζηεκέλε. Όζεο 
πξνζθνξέο ππνβιεζνχλ έηζη, ζα παξαιεθζνχλ κφλν αλ πξσηνθνιιεζνχλ κέρξη ηελ σο άλσ εκέξα θαη 
ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπο. Πξνζνρή – ε εκεξνκελία ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνκείνπ δελ 

ιακβάλεηαη ππφςε. Δθπξφζεζκεο πξνζθνξέο δελ ζα παξαιακβάλνληαη ή εθφζνλ παξαιεθζνχλ, ζα 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δελ ζα απνζθξαγίδνληαη. 
 

Β.1.8. Πεξηερόκελν Φαθέινπ Πξνζθνξάο 
Ο εληαίνο εμσηεξηθφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ λα πεξηέρεη ηξεηο (3) επίζεο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο φπσο παξαθάησ:  
1. Έλαλ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ» πνπ  ζα  πεξηέρεη  ζε  

μερσξηζηνχο  θιεηζηνχο ππνθαθέινπο έλα κε ηελ έλδεημε Πξσηόηππν θαη έλα Αληίγξαθν.   
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Ο Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ θαη ζα πεξηιακβάλεη : 
 Σα απαξαίηεηα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε 
 Σελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ 

2. Έλα Δληαίν  ζθξαγηζκέλν Φάθειν  κε  έλδεημε  "ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ"  πνπ  ζα  πεξηέρεη  ζε  

μερσξηζηνχο θιεηζηνχο ππνθαθέινπο έλα κε ηελ έλδεημε Πξσηόηππν ζην εμψθπιιν θαη ζε θάζε 

ζειίδα, κνλνγξακκέλν θαηά θχιιν απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ή ην λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν απφ 

ηνλ θνξέα ηξίην) ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη έλα Αληίγξαθν.  

Οη Σερληθέο Πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα ΙΙ χληαμεο Σερληθήο  
Πξνζθνξάο  ην νπνίν  παξέρεηαη σο  Παξάξηεκα  ηεο  παξνχζαο  Γηαθήξπμεο.  Η κε ζπκκφξθσζε πξνο ην 
παξαπάλσ Τπφδεηγκα ή ε κεξηθή ηνπ ζπκπιήξσζε ζπλεπάγεηαη απνθιεηζκφ ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο. 
Σνλίδεηαη φηη ζηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα 
εκθαλίδνληαη ηηκέο. Σπρφλ εκθάληζε ηηκψλ επηθέξεη απνθιεηζκφ ηεο πξνζθνξάο. 
Η ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη θάζε άιιν ζπκπιεξσκαηηθφ έιεγρν γηα λα βεβαησζεί φηη 
ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο πξνδηαγξαθήο. 

3. Έλα Δληαίν ζθξαγηζκέλν Φάθειν κε έλδεημε "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ" πνπ ζα πεξηέρεη ζε 

μερσξηζηνχο θιεηζηνχο ππνθαθέινπο έλα κε ηελ έλδεημε Πξσηόηππν ζην εμψθπιιν θαη ζε θάζε 

ζειίδα, κνλνγξακκέλν θαηά θχιιν απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ή ην λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν απφ 

ηνλ θνξέα ηξίην) ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη έλα Αληίγξαθν. 
Οη Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα ΙΙΙ χληαμεο  
Οηθνλνκηθήο   Πξνζθνξάο  ην  νπνίν  παξέρεηαη  σο  Παξάξηεκα  ηεο  παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Η κε 
ζπκκφξθσζε πξνο ην παξαπάλσ Τπφδεηγκα ή ε κεξηθή ηνπ ζπκπιήξσζε ζπλεπάγεηαη απνθιεηζκφ ηεο 
Πξνζθνξάο ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ. 
Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη : 
Σε   ζπλνιηθή   ηηκή   ηεο   πξνζθνξάο   νινγξάθσο   θαη   αξηζκεηηθά,   ζηελ   νπνία πεξηιακβάλνληαη ην 
ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ (πξνβιεπφκελνη θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα,  θφζηνο  εθηεισληζκνχ,  λφκηκεο 
θξαηήζεηο  θαη άιιεο  ζρεηηθέο  δαπάλεο), εθηφο ηνπ Φ.Π.Α. ν νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά. 
Σν πξσηφηππν «Σεχρνο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» ζα είλαη επηθξαηέζηεξν ηνπ αληηγξάθνπ ζε πεξίπησζε 
δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο.  
Η ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο κε θξαηήζεηο, ρσξίο Φ.Π.Α., ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ 
πξνζθνξψλ. 
Σν θφζηνο ησλ αλσηέξσ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ ζα δνζεί ππνρξεσηηθά ζε Δπξψ (€). Σν ηίκεκα ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα είλαη εθάπαμ. 
Οη ζειίδεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα είλαη αξηζκεκέλεο θαη ππνγεγξακκέλεο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ή 
ηνπο λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζψπνπο ηνπο 

 
Σφζν ζηνλ θάθειν κε ηελ έλδεημε «Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθώλ», φζν θαη ζηνλ θάθειν κε ηελ έλδεημε 
«Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο» δελ επηηξέπεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα πεξηέρνληαη κε άκεζν ή 

έκκεζν ηξφπν αλαθνξέο ζε νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ηηκέο.  
Όινη νη επηκέξνπο θάθεινη ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν 
Πξνκεζεπηήο δελ δχλαηαη λα ππνβάιιεη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 
Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ πξνζθνξά δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα 
ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ζε μερσξηζηφ θάθειν θαη αθνινπζνχλ ηνλ 
θπξίσο (εμσηεξηθφ) θάθειν κε ηελ έλδεημε "ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ" θαη ινηπέο ελδείμεηο φκνηεο κε 

εθείλεο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 
Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη δελ πξέπεη λα θέξνπλ μπζίκαηα, ζβεζίκαηα, 
δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θ.η.ι. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, πξέπεη λα είλαη 
θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Όιεο νη δηνξζψζεηο ζα  πξέπεη  λα  

αλαθέξνληαη  αλαθεθαιαησηηθά  ζηελ  αξρή  ηεο  πξνζθνξάο.  Η  Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ  πξνζππνγξάθεη  
ην  αλαθεθαιαησηηθφ  θχιιν  κε ηηο  ηπρφλ, δηνξζψζεηο θαη ηηο αλαθέξεη ζην ζπληαζζφκελν πξαθηηθφ, 
ψζηε λα απνδεηθλχεηαη αδηαθηινλίθεηα φηη πξνυπήξραλ ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε 

πνπ ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληνκνγξαθίεο (abbreviations), γηα ηε δήισζε 
ηερληθψλ ή άιισλ ελλνηψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηνπο πξνζθέξνληεο λα αλαθέξνπλ ζε ηδηαίηεξν πίλαθα, 
ζπλνδεπηηθφ ησλ πξνζθνξψλ, ηηο ζπληνκνγξαθίεο απηέο κε ηελ εμήγεζε ηεο έλλνηαο ηνπο. 
εκείσζε: Η εκεξνκελία ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνκείνπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 
Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνθφιιεηνη θάθεινη, νη νπνίνη είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζζνχλ θαη λα 
επαλαζθξαγηζζνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε. 
Οη κεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, όηη έιαβαλ γλώζε 

όισλ ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο.  
 
Πάλησο ε γλψζε ηνπο απηή ζεσξείηαη φηη ππάξρεη κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θαη ρσξίο ηελ 
αλαθνξάο ηεο ζ’ απηή. Δμ’ άιινπ κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζεσξείηαη βέβαην, φηη νη δηαγσληδφκελνη 
είλαη απνιχησο ελήκεξνη απφ θάζε πιεπξά ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη φηη έρνπλ 

κειεηήζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο 
εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Μεηά ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε 

δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο. Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη 
κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαη ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ 
ππνςήθην θαη δελ ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά. Οη δηεπθξηλίζεηο ησλ ππνςεθίσλ πξέπεη λα δίλνληαη γξαπηά 
ζε ρξφλν πνπ ζα νξίδεη ε Δπηηξνπή. 
Η ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ, ζπλεπάγεηαη απηφκαηα θαη ηελ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή απφ ην 
δηαγσληδφκελν φισλ ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο (ηερληθψλ, νηθνλνκηθψλ θηι.). Πξνζθνξά πνπ 

πεξηιακβάλεη κε απνδνρή φξσλ ηεο πξνθήξπμεο ή απφθιηζε απφ απηνχο απνθιείεηαη θαη δελ αμηνινγείηαη 
απφ ηελ ΔΓΓ. 
Αναφοπικά με την ανεπιφύλακτη αποδοσή τυν όπυν τηρ Διακήπςξηρ λαμβάνεται ςπότη το άπθπο 12  τηρ Τ.Α.11389/ 

1993 ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο.Σ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Σ.Α.). Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη, 

εκπξνζέζκσο, ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή έρεη 

απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο 
ηεο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα 

απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο. 
Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε ζχληαμε ηνπο, ε ηάμε θαη ε ζεηξά ησλ 
φξσλ ηεο πξνθήξπμεο.  
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή Γιψζζα ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε γιψζζα ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο ζπλνδεπφκελεο απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο 

ππεξηζρχεη ε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. Πηζηνπνηεηηθά αιινδαπψλ αξρψλ γίλνληαη 
δεθηά, εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. Όια ηα έγγξαθα ησλ 
πξνζθνξψλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί ή λα έρνπλ επίζεκα κεηαθξαζζεί ζηελ Διιεληθή Γιψζζα επί 
πνηλή απνθιεηζκνχ. 
ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ε 
γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηα      γσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε ν 

πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε  «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». Όιεο 
νη πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη αλαθεθαιαησηηθά ζηελ αξρή ηεο 
Πξνζθνξάο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη 
ζπλδηαγσληδφκελνη. Η έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλνλ ηελ πξνζηαζία 

ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

 

Β.1.9.  Σόπνο θαη ρξόλνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 
Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθεο πξνζθνξέο ζηε 
Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Κηιθίο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο 
πνπ νξίδεηαη απφ ηελ παξνχζα πξνθήξπμε.  

Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ είηε απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν 
εθπξφζσπν ηνπο ησλ δηαγσληδνκέλσλ επί απνδείμεη, κέρξη ηελ 04/11/2013 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 
10.00π.κ. ζηε δηεχζπλζε 1ν ρικ. Κηιθίο – Ξεξόβξπζε - ΚΙΛΚΙ- 61 100 ππφ ηε κνξθή ΔΝΟ 
ΔΝΙΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΡΑΓΙΜΔΝΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ ή ΔΝΙΑΙΟΤ ΠΔΡΙΒΛΗΜΑΣΟ.  
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο, είλαη εθπξφζεζκεο θαη 
δελ παξαιακβάλνληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

Β.1.10. Γηάξθεηα έξγνπ  
Η πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, αξρίδεη  απφ ηελ Ηκεξνκελία Τπνγξαθήο ηεο χκβαζεο θαη δηαξθεί 

κέρξη ηε ιήμε ηνπ ζπλνιηθνχ Έξγνπ WWM-QUOL (30/03/2014). ε πεξίπησζε παξάηαζεο πινπνίεζεο 
ηνπ ζπλνιηθνχ Έξγνπ θαηφπηλ έγθξηζεο απφ ηελ ΚΣΓ/ΓΑ, ε πινπνίεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ παξαηείλεηαη 
αληίζηνηρα θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν. 
Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη (κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ) αλαιπηηθφ 
ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα θαη κε ηνπο πίλαθεο ζπκκφξθσζεο ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ θαη ηηο Φάζεηο Τινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ Έξγνπ. Σν ρξνλνδηάγξακκα είλαη νπζηψδεο 
θαη ζα ιεθζεί ππ' φςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. Πξνζθνξά κε ρξφλν πινπνίεζεο 

κεγαιχηεξν απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ζα απνξξίπηεηαη. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 
Γ.1.1.  Γηαδηθαζία απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ – Έιεγρνο 

δηθαηνινγεηηθώλ  
Η δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ εηδηθή/έο επηηξνπέο, πνπ ζα 

νξηζηεί/νχλ απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Η απφθαζε επηινγήο ηνπ αλαδφρνπ ζα 
ιεθζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
Η δηαδηθαζία ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ – αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηξία ζηάδηα: 
ηάδην 1: Απνζθξάγηζε  θαη  Έιεγρνο  θπξίσο  θαθέινπ  πξνζθνξάο  - Απνζθξάγηζε θαη έιεγρνο 
θαθέινπ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» 
ηάδην 2: Απνζθξάγηζε θαη Αμηνιφγεζε θαθέινπ «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 
ηάδην 3: Απνζθξάγηζε θαη Αμηνιφγεζε θαθέινπ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» - Σειηθή βαζκνιφγεζε 

- επηινγή αλαδφρνπ 
 

ην πξψην ζηάδην ε Αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη πξαθηηθφ, κε ην νπνίν εηζεγείηαη ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ απνδνρή ή ηελ αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ. Η απφθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ηειενκνηνηππία (fax). 
ην  δεχηεξν  ζηάδην  ε  Αξκφδηα  Δπηηξνπή  Γηαγσληζκνχ  ζπληάζζεη  πξαθηηθφ,  κε  ην  νπνίν εηζεγείηαη 
ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηε βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ  ζην  ζηάδην 
απηφ. Η απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο  Αξρήο θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ηειενκνηνηππία (fax). 
ην ηξίην ζηάδην ε Αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη πξαθηηθφ, κε ην νπνίν εηζεγείηαη ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζηνλ πξνζθέξνληα κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά. Η 
απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο εγγξάθσο.  
 

Σα ζηάδηα ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ έρνπλ, αλαιπηηθφηεξα, σο εμήο: 
1. ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ ΚΤΡΙΩ ΦΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ – ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΚΑΙ 

ΔΛΔΓΥΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 

Η απνζθξάγηζε ησλ θπξίσο θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε ηεο Αξκφδηαο  
Δπηηξνπήο  Γηαγσληζκνχ,  ηελ  θαηαιεθηηθή    εκεξνκελία    ππνβνιήο    πξνζθνξψλ, δειαδή ηελ 

28/10/2013, ψξα Διιάδνο 12:00, ζηελ νπνία κπνξνχλ λα παξίζηαληαη φινη φζνη έρνπλ ππνβάιεη 
πξνζθνξά, απηνπξνζψπσο ή δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο ή κε λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν 
πξφζσπν. 
Η απνζθξάγηζε νινθιεξψλεηαη ηελ ίδηα εκέξα θαη αλ δελ επαξθέζεη ν ρξφλνο ζε επφκελε 
ζπλεδξίαζε ηεο Αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, κε ηελ εμήο δηαδηθαζία: 

Η Αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ αξηζκεί, κνλνγξάθεη θαη απνζθξαγίδεη ηνπο θπξίσο θαθέινπο ησλ 
πξνζθνξψλ θαη ειέγρεη αλ ππάξρνπλ, ζε θάζε θπξίσο θάθειν, ηξεηο ππνθάθεινη κε ηελ έλδεημε 
«ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ», «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ηνπο 
νπνίνπο αξηζκεί κε ηνλ ίδην αξηζκφ (ηνπ θπξίνπ θαθέινπ πξνζθνξάο) θαη κνλνγξάθεη. Δάλ δελ 
ππάξρνπλ νη ηξεηο ππνθάθεινη, ν πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 
θαη νη ππνβιεζέληεο ππνθάθεινη παξακέλνπλ θιεηζηνί ζηελ Τπεξεζία. 
Καηά  ηελ  ίδηα  πξψηε  ζπλεδξίαζε,  ε  Αξκφδηα  Δπηηξνπή  Γηαγσληζκνχ  απνζθξαγίδεη  ηνπο 

θαθέινπο δηθαηνινγεηηθψλ, κνλνγξάθεη θαη θαηαγξάθεη ζην πξαθηηθφ ηεο ηα ζηνηρεία πνπ 
πεξηέρνληαη ζε απηνχο. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή δελ είλαη ππνρξεσκέλε 
λα ειέγρεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ δηαγσληδφκελσλ, δειαδή ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, πξνο ηνπο φξνπο ηεο 

Γηαθήξπμεο. Η Δπηηξνπή ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα θαη πιεξφηεηα ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο 
πκκεηνρήο, ηελ πιεξφηεηα ηνπ θαθέινπ θαη ηελ ππνβνιή ή φρη φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 
ηηο επφκελεο θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο ηεο ε Αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ εμεηάδεη ηα ζηνηρεία ησλ 

θαθέισλ πξνβαίλνληαο ζε ιεπηνκεξή έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο πιήξσζεο 
ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο  –  θξηηεξίσλ πνηνηηθήο  επηινγήο, ζχκθσλα κε ηα 
ζρεηηθψο νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Η αμηνιφγεζε - έιεγρνο εθπιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ 
πνηνηηθήο επηινγήο θαη ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο, γίλεηαη κφλν γηα ηηο πξνζθνξέο 
πνπ κεηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θξηζνχλ φηη πιεξνχλ ηηο ηεζείζεο 
πξνυπνζέζεηο. 
Η  Αξκφδηα  Δπηηξνπή  Γηαγσληζκνχ  εηζεγείηαη  ηνλ  απνθιεηζκφ  απφ  ηα  επφκελα ζηάδηα 

αμηνιφγεζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειιηπή ζηνηρεία ή ησλ νπνίσλ ηα ππνβιεζέληα 
ζηνηρεία δελ ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Η Δπηηξνπή κπνξεί θαηά 
ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ απηνχ λα δεηήζεη δηεπθξηλίζεηο απφ ηνπο δηαγσληδνκέλνπο επί ππνβιεζέλησλ 
ζηνηρείσλ. 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ κε ην νπνίν ε Δπηηξνπή εηζεγείηαη 

ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ απνδνρή ή ηελ αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ. Η απφθαζε ηεο 
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Αλαζέηνπζαο Αξρήο θνηλνπνηείηαη ζηνπο  ζπκκεηέρνληεο εγγξάθσο. Μεηά ηελ εμέηαζε ηπρφλ 
ππνβιεζεηζψλ ελζηάζεσλ – πξνζθπγψλ θαηά ην πξψην ζηάδην, ε Δπηηξνπή  Γηαγσληζκνχ νξίδεη ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα  απνζθξάγηζεο  ησλ  ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά εγγξάθσο 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ απνθιείζζεθαλ θαηά ην ζηάδην απηφ. 
 

ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΑΚΔΛΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ   
Μεηά  ηελ  νινθιήξσζε  ηνπ  πξνεγνχκελνπ  ζηαδίνπ,  κεηά  απφ  ζρεηηθή  πξφζθιεζε  φζσλ 
πξνζθεξφλησλ δελ απνθιείζζεθαλ θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην, ε Αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 
απνζθξαγίδεη ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε ηνπο θαθέινπο ηερληθήο πξνζθνξάο απηψλ θαη κνλνγξάθεη 
θαηά θχιιν ηα πεξηερφκελα ηνπο. 

ε επφκελεο ζπλερφκελεο θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα θαη ηνλ ηχπν αμηνιφγεζεο πνπ αλαιχνληαη ζηελ παξαθάησ. 
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, ε Δπηηξνπή δχλαηαη λα θαιέζεη 
εγγξάθσο - θάζε έλα απφ ηνπο ππνςεθίνπο πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηφ ην ζηάδην λα παξνπζηάζεη 
πξνθνξηθά ηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά θαη λα απαληήζεη ζε ηπρφλ εξσηήζεηο ησλ κειψλ ηεο. 
Μεηά ηελ κειέηε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ηεο θαηά ηα αλσηέξσ ελδερφκελεο πξνθνξηθήο 
παξνπζίαζεο, θάζε κέινο ηεο Αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ αμηνινγεί θαη βαζκνινγεί ζε εηδηθφ 

θχιιν θάζε ηερληθή πξνζθνξά, ην ππνγξάθεη θαη ην παξαδίδεη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο. 
 
Η Αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ειέγρεη ηα παξαθάησ θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ 
ηεο παξνχζαο θαη ε χπαξμε ελφο θαη κφλνλ εμ απηψλ απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ/ησλ 
πξνηεηλφκελνπ/λσλ Πξνγξάκκαηνο/ησλ Καηάξηηζεο 

 Πξνζθνξέο πνπ δελ πιεξνχλ ηηο ππνρξεσηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο απηέο ξεηά 

αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, ε δε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 
αλαθνηλψλεη ηα απνηειέζκαηα ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ωο απαξάδεθηεο ζεσξνχληαη νη 
πξνζθνξέο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο:  
(α) είλαη αφξηζηεο ή αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, ή,  
(β) παξνπζηάδνπλ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 
πξνθήξπμεο. Αληίζεηα, δελ απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο εάλ νη παξνπζηαδφκελεο απνθιίζεηο 
θξίλνληαη σο επνπζηψδεηο. 

 

Αθνινπζεί ηερληθή αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ππνινίπσλ πξνζθνξψλ θαη ν ππνινγηζκφο ηνπ 
πλνιηθνύ Βαζκνύ Σερληθήο Πξνζθνξάο (ΒΣΠ) θάζε πξνζθνξάο, απφ ηνλ νπνίν ζα θξηζεί ε 

ηερληθή αξηηφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα ηεο Πξνζθνξάο. Η θξίζε ηεο Αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ 

εθθξάδεηαη κε ηε βαζκνιφγεζε ησλ αληηζηνίρσλ ππνθξηηεξίσλ απφ ην θάζε κέινο ηεο Δπηηξνπήο. Η 
Αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζα βαζκνινγήζεη κε έλαλ αθέξαην βαζκφ απφ ην 0 έσο ην 100  θάζε 
έλα απφ ηα θξηηήξηα ηερληθήο αμηνιφγεζεο σο εμήο: 

 Η βαζκνινγία ησλ επηκέξνπο θξηηεξίσλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο νη 
απαηηήζεηο είλαη απφ 51 κέρξη 75 (Δπαξθήο). 

 Η βαζκνινγία γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο είλαη απφ 76 κέρξη 100 
(Καιή). 

 ηελ πεξίπησζε πνπ νη απνθιίζεηο θξηζνχλ σο νπζηψδεηο ή δελ παξέρνληαη ηα αλαγθαία γηα ηε 
δηακφξθσζε γλψκεο ζρεηηθά ζηνηρεία κε νπνηνδήπνηε θξηηήξην, ηφηε ην επηκέξνπο θξηηήξην 
βαζκνινγείηαη απφ 0 κέρξη 50 (Αλεπαξθήο). 

Σα Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ πεξηιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο Οκάδεο, κε ηνπο 
αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ Οκάδσλ: 
 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Αξηζ. 
Κξηηεξ. 

Κξηηήξην Αμηνιόγεζεο 
πληει. Βάξ.  

(%) 

Βαζκνι. 
Δπηηξ. 

Γηαγσλ. 

ηαζκηζκέλε 
Βαζκνινγία 
(3)*(4) /100 

Α. Αληαπόθξηζε ζηηο ηερληθέο απαηηήζεηο, 

απόδνζε θαη πνηόηεηα 
80% 

Α1 
Δμαζθάιηζε ηνπ θαηάιιεινπ δπλακηθνχ (ζε 
πξνζσπηθφ, εξγαιεία θαη ηερληθέο)   αλά θάζε 
πινπνίεζεο θαη αλά παξαδνηέν 

30%   

Α2 
Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ αλά θάζε 
πινπνίεζεο θαη αλά παξαδνηέν. 

30%   

Α3 Σν ρξνλνδηάγξακκα παξάδνζεο 20%   

Β. 
Οξγάλσζε, ηειέρσζε θαη 
Λεηηνπξγία ηεο Οκάδαο Έξγνπ 

20% 

Β1 Γνκή θαη νξγάλσζε νκάδαο έξγνπ 10%   
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Β2 

Δπειημία αληαπφθξηζεο ζηηο δπλακηθέο ζπλζήθεο 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη εηδηθφηεξα ζηελ δπλαηφηεηα 
απμεκέλεο ρξνληθήο εηνηκφηεηαο αληαπφθξηζεο θαη ηελ 
δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο (παξάιιειεο) ππνζηήξημεο 
δηαθνξεηηθψλ δξάζεσλ 

10%   

ΑΘΡΟΙΜΑΣΑ =100  100,00 

 
Η Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ ιακβάλνληαο ππφςε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν Β.1.8. ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα αμηνινγήζεη ηηο Σερληθέο Πξνζθνξέο ησλ Πξνζθεξνκέλσλ κε βάζε ηα 
παξαπάλσ θξηηήξηα θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο, πνπ αλαθέξνληαη αθνινχζσο.  Σν 
θάζε θξηηήξην ζα βαζκνινγεζεί ζε θιίκαθα απφ 1 έσο 100 βαζκνί.  

ηε ζπλέρεηα γηα θάζε έλα θξηηήξην ζα ππνινγηζζεί ν κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο 
Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ν νπνίνο ζα πνιιαπιαζηαζζεί κε ηνλ επηκέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο 
ηνπ θξηηεξίνπ, γηα λα πξνθχςεη ν βαζκφο ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ. 
ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη απφ Έλσζε γηα ηελ βαζκνιφγεζε ζηα δηάθνξα θξηηήξηα 
ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε ν ηξφπνο θαη ν βαζκφο νπζηαζηηθήο ζπκκεηνρήο ελφο εθάζηνπ ησλ κειψλ 

πνπ ζπληζηνχλ ηελ Έλσζε ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Δπνκέλσο, ζηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη ζηελ 
Σερληθή Πξνζθνξά λα πεξηγξάθεηαη ζαθψο ην είδνο, ν ηξφπνο θαη ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ηεο 

Έλσζεο ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 
 

       ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Η ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ησλ νκάδσλ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επί κέξνπο 

ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ επί ηε βαζκνινγία ηνπ θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε 
πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δχν 
νκάδσλ, φπσο αλαιχεηαη παξαθάησ: 
ΑΒΣΠ = [0,80 x Ai + 0,20 x Bi] 
φπνπ:  
ΑΒΣΠ: ε βαζκνινγία Σερληθήο Πξνζθνξάο ηεο πξφηαζεο  
A,Β: ε βαζκνινγία ησλ επηκέξνπο Οκάδσλ Κξηηεξίσλ Α θαη Β γηα ηελ 

πξφηαζε πνπ πξνθχπηεη σο εμήο:  
A = [(A1 X 0,30) + (A2 X 0,30) + (Α3 X 0,20)]  
B = [(B1 X 0,10) + (Β2 X 0,10)]  

 
Γηα λα νινθιεξψζεη ην έξγν ηεο, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα επηθνηλσλεί γξαπηά κε ηνπο ππνςεθίνπο θαη 
λα ζέηεη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη απηνβνχισο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δε γίλνληαη δεθηέο θαη 

απνξξίπηνληαη. ε θακία πεξίπησζε νη ππνςήθηνη δελ επηηξέπεηαη λα κεηαβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο 
ή λα θαηαζέζνπλ αληηπξνζθνξά. Σξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ εμνκνηψλεηαη κε 
αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 
Καηά ηελ ηερληθή αμηνιφγεζε ε Δπηηξνπή  κπνξεί λα απνξξίςεη ηζρπξηζκνχο ηνπ πξνκεζεπηή νη 
νπνίνη θαηά ηε γλψκε ηεο δελ απνδεηθλχνληαη επαξθψο. ηελ πεξίπησζε απηή ν ππνςήθηνο ζα 
εηδνπνηεζεί ζρεηηθά θαη αλ έρεη επηπιένλ ζηνηρεία πξέπεη λα ηα πξνζθνκίζεη κέζα ζε ηξεηο (3) 

εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εηδνπνίεζε. 
Αθνινχζσο ζα ππνινγηζζεί ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ. Σν άζξνηζκα ησλ βαζκψλ 
ησλ θξηηεξίσλ ζα απνηειεί ηνλ Απφιπην Βαζκφ ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο (ΑΒΣΠ) ηνπ θάζε 
πξνζθέξνληνο. 
Η ηερληθή ηθαλφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληνο αμηνινγείηαη κε ην ζπλνιηθφ βαζκφ 

ηερληθήο πξνζθνξάο (ΒΣΠ) θάζε πξνζθέξνληνο, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν: 
 

            ΑΒΣΠ  
ΒΣΠ= ----------- x 100 

       ΑΒΣΠmax  
 

φπνπ ΑΒΣΠmax = ε απόιπηε βαζκνινγία ηεο θαιύηεξεο ηερληθά πξνζθνξάο. 
 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ, ην νπνίν απνηειεί ηελ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ πξνο ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή θαη ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη γηα θάζε πξνζθνξά θαη γηα θάζε θξηηήξην, ν βαζκφο ηεο 
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο θαη ν βαζκφο θάζε θξηηεξίνπ, θαζψο θαη ην 
ζχλνιν ηεο βαζκνινγίαο. 
Σπρφλ εκθάληζε ηηκψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ απνθάιπςε ηεο «Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» ζε νηνδήπνηε 
ζεκείν ηεο «Σερληθήο Πξνζθνξάο» απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 

Η απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο εγγξάθσο. Μεηά ηελ εμέηαζε 
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ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ ελζηάζεσλ  -  πξνζθπγψλ,  ε  Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ νξίδεη ηελ εκεξνκελία 
θαη ψξα αλνίγκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 

ζηάδην απηφ. 

 
 

ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΑΚΔΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Η απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζε ρψξν θαη ρξφλν πνπ νξίδεη ε Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ θαη ζα γλσζηνπνηεζεί κε ζρεηηθή πξφζθιεζε εγγξάθσο ζηνπο ππνςεθίνπο ησλ νπνίσλ 
νη πξνζθνξέο αμηνινγήζεθαλ θαηά ην ζηάδην ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο θαη θιήζεθαλ λα 
ζπκκεηάζρνπλ ζην παξφλ ζηάδην. Η απνζθξάγηζε ιακβάλεη ρψξα ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία 
κπνξνχλ λα  παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ή δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο ή κε λφκηκα 
εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηφ ην ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. Μεηά ηελ 
απνζθξάγηζε, ε Αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ κνλνγξάθεη θαηά θχιιν θαη εμεηάδεη ηηο νηθνλνκηθέο 

πξνζθνξέο θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. Οη θάθεινη ησλ 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ φζσλ θπξίσο πξνζθνξψλ απνξξίθζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, ε Αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ 
αμηνιφγεζε  ησλ  νηθνλνκηθψλ  πξνζθνξψλ  ζχκθσλα  κε  ηα  νξηδφκελα  ζηελ  παξνχζα  θαη 

πξνρσξά ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. 
Γηα λα νινθιεξψζεη ην έξγν ηεο, ε Αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ κπνξεί λα επηθνηλσλεί γξαπηά κε 

ηνπο ππνςεθίνπο θαη λα ζέηεη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη απηνβνχισο απφ 
ηνπο ζπκκεηέρνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δε 
γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. 
Η Αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 
ζπληάζζεη πξαθηηθφ κε ηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαηά   αχμνπζα ζεηξά βαζκνιφγεζεο ην 
νπνίν θαη ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζην αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Η αμηνιφγεζε, βαζκνιφγεζε θαη θαηάηαμε, κε βάζε ηνλ ηειηθφ βαζκφ πνπ ζα ιάβεη ην θάζε 
πξνηεηλφκελε πξνζθνξά, ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ην 53α) ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ, κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα 
 
       ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Η αμηνιφγεζε βαζίδεηαη ζην θάθειν “Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο” θάζε πξνζθνξάο. Ο 

ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ηεθκεξηψζεη ηελ Οηθνλνκηθή ηνπ 
Πξνζθνξά, βαζηδφκελνο ζηα ζηνηρεία ηεο Σερληθήο ηνπ Πξνζθνξάο. 
ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο δχλαηαη λα ζεσξήζεη φηη ε πξνζθνξά είλαη 
αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηηκήζεσο, θαη λα ηελ απνξξίςεη ζην ζχλνιφ ηεο. 
ε πεξίπησζε πνπ ε ηηκή κηαο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  είλαη ηδηαίηεξα ρακειή ή θαηά ηε γλψκε 
ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη αλαηηηνιφγεηε,  Δπηηξνπή θαιεί ηνλ 
πξνζθέξνληα λα ηελ αηηηνινγήζεη θαη εάλ απηφο δελ πξνζθέξεη επαξθή αηηηνιφγεζε απνθιείεηαη 

απφ ηνλ δηαγσληζκφ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε Αλαζέηνπζα Αξρή, πξηλ απνξξίςεη ηηο 
πξνζθνξέο, δεηά ππνρξεσηηθά θαη εγγξάθσο απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν ηελ ππνβνιή 
έγγξαθσλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ δηεπθξηλήζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 55 ηεο Οδεγίαο 
2004/18/ΔΚ (L 134 ηεο 30.04.2004). 
 
Η βαζκνιφγεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ είλαη ζρεηηθή. Γηα θάζε 

πξνζθέξνληα ζα ππνινγηζζεί ν πλνιηθφο Βαζκφο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ (ΒΟΠ), σο 
εμήο:ζα ππνινγηζζεί ν πλνιηθφο Βαζκφο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ (ΒΟΠ), σο εμήο: 

 
 Σσνολική Οικονομική Προζθορά Μειοδόηη (ταμηλόηερη)  

ΒΟΠ= ------------------------------------------------------------ x 100 
       Σσνολική Οικονομική Προζθορά Προζθέρονηος  

 
φπνπ σο πλνιηθή Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά Πξνζθέξνληνο, νξίδεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο 
ακνηβήο ηνπ ζε ΔΤΡΩ έλαληη ηεο νπνίαο πξνηίζεηαη λα εθηειέζεη ν πξνζθέξσλ ην Έξγν, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ν βαζκφο απηφο ζα είλαη έλαο αξηζκφο 
κηθξόηεξνο ή ίζνο ηνπ 100 (ν κεηνδφηεο, δειαδή ν πξνζθέξσλ ηε ρακειφηεξε ακνηβή, ζα έρεη 

ΒΟΠ 100). 
 

     ΣΔΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ – ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
ην ζηάδην απηφ, ε Αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, αθνχ ιάβεη ππφςε ηεο ηε βαζκνινγία ησλ 
Σερληθψλ Πξνζθνξψλ θαη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, πξνβαίλεη ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ησλ 
πξνζθνξψλ. Καηά ην ζηάδην ηεο Σειηθήο Αμηνιφγεζεο, ππνινγίδεηαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ησλ 

πξνζθνξψλ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηάηαμή ηνπο θαηά θζίλνπζα ηάμε κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν. 
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(Ο ππνινγηζκφο ηνπ ηχπνπ γίλεηαη κέρξη ην 2ν δεθαδηθφ ςεθίν). 
 

ΒΣΑ (λ) = ((0,90 x (ΒΣΠ(λ)) + (0,10 x (ΒΟΠ(λ))) 

 
φπνπ: 
ΒΣΑ (λ)       : Η ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο πξφηαζεο (λ). 
ΒΣΠ (λ)      : Ο ζπλνιηθφο βαζκφο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηεο πξφηαζεο (λ). 
ΒΟΠ (λ)    : Ο ζπλνιηθφο βαζκφο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηεο πξφηαζεο (λ). 

 
Ωο Πιένλ πκθέξνπζα Απφ Οηθνλνκηθήο Απφςεσο Πξνζθνξά ζεσξείηαη εθείλε πνπ ζπγθέληξσζε 
ηελ κεγαιχηεξε ζπλνιηθή βαζκνινγία, δειαδή ην     κεγαιχηεξν  ΒΣΑ. 
 
Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ζηεξηρζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα αλσηέξσ θξηηήξηα. 
Αληηπξνζθνξέο ή ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο ζε θακηά θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζε 

θακία πεξίπησζε. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
Αλ ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο δηαπηζησζεί φηη θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ δελ έρεη ηηο 
ηδηφηεηεο πνπ δειψζεθαλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή, γηα ηηο νπνίεο θαη βαζκνινγήζεθε, σο ειάρηζηε 
ζπλέπεηα είλαη ν κεδεληζκφο ηεο πξνζθνξάο ζην αληίζηνηρν θξηηήξην θαη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ 

πξνκεζεπηή σο αλαμηφπηζηνπ. 
Οη πξνζθνξέο πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θξίζεθαλ απφ ηελ Αξκφδηα Δπηηξνπή απνξξηπηέεο, ζα 

θαηαρσξεζνχλ ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. 
Η Αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 
ζπληάζζεη πξαθηηθφ κε ηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαηά   αχμνπζα ζεηξά βαζκνιφγεζεο ην 
νπνίν θαη ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζην αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Η ζρεηηθή εγθξηηηθή 
απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην ζηάδην απηφ κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο. 

 

Γ.1.2.  Απόξξηςε Πξνζθνξώλ 
Η  Αλαζέηνπζα  Αξρή  δχλαηαη  λα  απνξξίςεη  αηηηνινγεκέλα,  πξνζθνξά,  κε  απφθαζε  ηνπ αξκνδίνπ 
νξγάλνπ ηεο, κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. χκθσλα κεηά νξηδφκελα ζηελ 
παξνχζα, απνξξίπηεηαη πξνζθνξά πνπ: 
(1)  είλαη  αφξηζηε  ή αλεπίδεθηε εθηηκήζεσο,  πεξηέρεη  ειιηπή ή αλαθξηβή  ζηνηρεία ή/θαη αηξέζεηο, 
(2) απνηειεί αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά, 
(3) απνηειεί ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, είηε ζην ζχλνιφ ηεο, είηε ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, 
(4) αθνξά ζε κέξνο κφλνλ ηνπ έξγνπ, θαη δελ θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ, 
(5) δελ έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα παξερφκελα ζην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο Τπνδείγκαηα θαη δελ 

έρεη ππνβιεζεί, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα ζρεηηθά θεθάιαηα ηεο παξνχζαο, 
(6) δελ πεξηιακβάλεη ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά, δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηε λφκηκε εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ θαη δελ ππάξρεη ζηνλ θάθειν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ην CD ή 

DVD δεδνκέλσλ πνπ ζα πεξηέρεη ηελ Σερληθή θαη ηελ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ 
αλαδφρνπ, 

(7) δελ πεξηιακβάλεη κε ζαθήλεηα ηε πξνζθεξφκελε ηηκή, ή/θαη εκθαλίδεη ηηκέο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν 
ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, 

(8) ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, 
(9) ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά θξίλεηαη σο ππεξβνιηθά ρακειή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα θαη 

ζην άξζξν 52 ηνπ ΠΓ 60 (ΦΔΚ 64/Α/16.03.2007), 
(10) νξίδεη ρξφλν παξάδνζεο / πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κεγαιχηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ παξνχζα, 

(11) ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο νξίδεηαη κηθξφηεξνο ησλ 180 εκεξώλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, 

(12) παξνπζηάδεη θαηά ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ 
ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 

(13) δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο επί κέξνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο, φπνπ απηνί 

αλαθέξνληαη. 
 

Γ.1.3. Απνηειέζκαηα - Καηαθύξσζε Γηαγσληζκνύ  
Η επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη ζηε βάζε ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθήο απφςεσο 
πξνζθνξάο, φπσο  νξίδεηαη  ζην  άξζξν 51 (παξ.1, α) ηνπ ΠΓ 60 (ΦΔΚ 64/Α/16.03.2007) θαη ηεο 
παξαγξάθνπ Α.1.21. ζεκείν 4 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
Σα απνηειέζκαηα θάζε ζηαδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηα νπνία δελ παξίζηαληαη εθπξφζσπνη ησλ 
ππνςεθίσλ, ζα θνηλνπνηνχληαη εγγξάθσο ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ απνθιεηζηηθή θξίζε ηεο θαη αδεκίσο γηα απηήλ λα 
καηαηψζεη ή λα επαλαιάβεη ην δηαγσληζκφ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, θαη ηδίσο: 
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(α) γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, 
(β) εάλ ην απνηέιεζκα θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ, 

(γ) εάλ ππήξμε κεηαβνιή ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ην ππφ αλάζεζε έξγν. 
 

Η  θαηαθχξσζε  ηνπ έξγνπ  ζηνλ  Αλάδνρν γίλεηαη  κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ  ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν θαη ππνγξάθεη ηε ζχκβαζε κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ 
Αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ. 
ηελ πεξίπησζε πνπ ην πξνθεξπζζφκελν έξγν θαηαθπξσζεί ζε έλσζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα 
δεηήζεη απφ ηελ έλσζε λα ζπζηήζεη θνηλνπξαμία κε ή ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, ηνπ θεηκέλνπ ηεο 
ζπκβάζεσο δηακνξθσκέλνπ αλαιφγσο. 
Ο  Αλάδνρνο  θαιείηαη  λα  ππνγξάςεη  ζχκβαζε  κε  ηελ  Αλαζέηνπζα  Αξρή  κέζα  ζε  30 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηελ αλαθνίλσζε ζε απηφλ ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

πξνζθνκίδνληαο ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ίζε κε ην 10% ηνπ 
ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ππνέξγνπ πνπ ηνπ αλαηίζεηαη (ρσξίο ΦΠΑ). ε πεξίπησζε πνπ ν 
Αλάδνρνο, παξφηη θιήζεθε εγγξάθσο, δελ παξνπζηαζηεί λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε κέζα ζηελ ηαρζείζα 
εκεξνκελία ή πξνζέιζεη αιιά δελ θαηαζέζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ πξνβιέπνληαη, κπνξεί λα 
θεξπρζεί έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη λα θαηαπέζεη ππέξ 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαδηθαζηηθή ελέξγεηα. Η Αλαζέηνπζα Αξρή 

ζηελ πεξίπησζε απηή θαιεί ηνλ πξψην επηιαρφληα γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη αθνινπζείηαη 
αληίζηνηρα ε ίδηα δηαδηθαζία. Ο έθπησηνο  Αλάδνρνο   ππνρξενχηαη  λα  απνθαηαζηήζεη  θάζε  δεκία  πνπ  
πξνμέλεζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή εμαηηίαο ηεο αξλήζεσο ηνπ λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε. 
 

Γ.1.4.  Καηάξηηζε θαη Τπνγξαθή ύκβαζεο 
Μεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ νπνίν ηειηθψο λνκίκσο θαη εγθχξσο 
θαηαθπξψζεθε ην έξγν, ππνγξάθεηαη ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. Σπρφλ ππνβνιή 

ζρεδίσλ ζχκβαζεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο καδί κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο δε δεκηνπξγεί θακία δέζκεπζε γηα 
ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 
 

1. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
1. Η πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, αξρίδεη  απφ ηελ Ηκεξνκελία Τπνγξαθήο ηεο χκβαζεο θαη δηαξθεί 

κέρξη ηε ιήμε ηνπ ζπλνιηθνχ Έξγνπ WWM-QUOL (30/03/2014). ε πεξίπησζε παξάηαζεο 
πινπνίεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ Έξγνπ θαηφπηλ έγθξηζεο απφ ηελ ΚΣΓ/ΓΑ, ε πινπνίεζε ηνπ παξφληνο 

έξγνπ παξαηείλεηαη αληίζηνηρα θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν. Η εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ ζα απνηειέζεη ην 
αληηθείκελν ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ. Η ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ δηαθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά 
ηνπ Αλαδφρνπ φπσο έγηλε απνδεθηή θαηά ηελ θαηαθχξσζε. Γελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο 
πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο. ε πεξίπησζε δε, ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο, ζα πξέπεη λα 
εμαζθαιίδεηαη ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ φπσο πξνδηαγξάθεθε. 

2. Κάζε ηέηνηα ζχκβαζε πεξηιακβάλεη κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ηα εμήο (ζπλνιηθά γηα ην ππνέξγν):  
2.1. Σν ζπλνιηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ. 

2.2. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ ππνέξγνπ. 
2.3. Σνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο θαη πιεξσκψλ. 

3. Η ζχκβαζε, επίζεο, πεξηιακβάλεη ηηο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο, ηερληθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο δηαηάμεηο 
πνπ ξπζκίδνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
ηζρχνο ηεο. Η ζχκβαζε δελ κπνξεί λα απνθιίλεη νπζησδψο απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο 
πξνθήξπμεο θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ πνπ ηειηθά ζα επηιεγεί. 

4. Σν  θείκελν  ηεο  ζχκβαζεο  θαηηζρχεη  θάζε  άιινπ  θεηκέλνπ  ζην  νπνίν  ζηεξίδεηαη,  εθηφο 

θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη ξεηά απφ ηε ζχκβαζε θαη 
ηα παξαξηήκαηα απηήο ή ζε πεξίπησζε πνπ αλαθχςνπλ αληηθξνπφκελνη / αληηθαηηθνί φξνη απηήο, 
γηα ηελ εξκελεία ηεο ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ζεηξά ε παξνχζα δηαθήξπμε, ε απφθαζε 
θαηαθχξσζεο θαη ε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

2. ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
1. Η ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ηειεί ππφ ηελ αλαβιεηηθή αίξεζε ηεο ζεηηθήο έθβαζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ 

Ν2741/99, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Σπρφλ  αξλεηηθή έθβαζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο 
απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα ππνγξαθήο ζχκβαζεο κε ηνλ αλάδνρν, ηνλ νπνίν απηή ζα αθνξά θαη ηεο 
απαίηεζεο απνδεκίσζεο ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ θαηά ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

2. Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ 
ππνςήθην αλάδνρν λα πξνζθνκίζεη εθ λένπ ηπρφλ δηθαηνινγεηηθά ησλ νπνίσλ ε ηζρχο έρεη ιήμεη. 

3. Πξφζζεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο κε ηνλ αλάδνρν θνξέα είλαη ε ππνβνιή 
ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο ηζρχεη, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο, φηη δελ έρεη εθδνζεί θαηαδηθαζηηθή απφθαζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 

3310/2005, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ λ. 3414/2005, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
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ζηελ ελφηεηα ΙΙ ηεο ππ’ αξ. 20977/23-8-2007 Κνηλήο Απφθαζεο Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη 
Δπηθξαηείαο (ΦΔΚ 1673/Β/23-8-2007). 

4. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ πεξηγξαθφκελσλ δηαδηθαζηψλ, ζα 

θιεζεί λα ππνγξάςεη ζχκβαζε/εηο αλάζεζεο ησλ πξάμεσλ. Τπνρξενχηαη δε λα αληαπνθξηζεί ζηελ 
πξφζθιεζε απηή κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο. Αλ ε πξνζεζκία απηή παξέιζεη άπξαθηε, ηφηε ν 
ππνςήθηνο Αλάδνρνο κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο, κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ρσξίο λα 
απαηηείηαη άιιε δηαδηθαζηηθή ελέξγεηα.  

5. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο αλάζεζεο, ν Αλάδνρνο Φνξέαο πξέπεη λα θαηαζέζεη, εγγπεηηθή 
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ίζε κε ην 10% ηνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ππνέξγνπ 
πνπ ηνπ αλαηίζεηαη.  

6. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί κέξνο ησλ πξάμεσλ, αξλεζεί λα 
ππνγξάςεη εκπξνζέζκσο ηε ζχκβαζε ή λα θαηαζέζεη πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο Δγγπεηηθή 
Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ίζε κε 10% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνέξγνπ, φπσο 
πξνβιέπεηαη αλσηέξσ ή λα εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζε ηνπ, πνπ 
απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ, κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο, νπφηε ε εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 
εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ρσξίο πεξαηηέξσ δηαδηθαζία, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ 

ηπρφλ νξίδεηαη απφ ηελ ζχκβαζε, αιιηψο επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή 
θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ πξάμεσλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρψλ απαηηήζεσλ απφ 
ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. 

 

Γ.1.5. Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ 
Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, γηα θάζε ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη απφ ηε 
ζχκβαζε απηή ή απφ ην Νφκν. 

Ο  Αλάδνρνο  νθείιεη  λα  εθηειεί  ηα  θαζήθνληα  πνπ  αλαιακβάλεη  κε  ηε  ζχκβαζε  πνπ  ζα 
ππνγξάςεη ζχκθσλα  κε ηνπο φξνπο απηήο ηεο ζχκβαζεο, ηεο δηαθήξπμεο, ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο 
θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 
Ο Αλάδνρνο νθείιεη, ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ πνπ ζα ηνπ αλαηεζεί κε ηε ζρεηηθή ζχκβαζε 
λα ππνβάιεη ζηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ησλ αξκφδησλ εζληθψλ αξρψλ (ελδεηθηηθά: 
Κ.Σ.Γ. Διιάδα – Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο, Αξρή Πιεξσκήο, Δ.Γ.ΔΛ. θιπ.), 

θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, φπνηε ηνπ δεηεζεί, νπνηνδήπνηε απνδεηθηηθφ ηεο νκαιήο εμέιημεο ηνπ 
έξγνπ ζηνηρείν, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζήο ηνπ, φπσο, ελδεηθηηθά: θνξνινγηθά ζηνηρεία θαη 

δηθαηνινγεηηθά ειέγμηκσλ δαπαλψλ, ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ πνξεία ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ 
έξγνπ, ζπκβάζεηο εθπαηδεπηψλ, θιπ. 
Γηα ηε ζσζηή παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ (θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν) ν Αλάδνρνο νθείιεη: 

(Α) Να επηηξέπεη ηε δηελέξγεηα επηηφπησλ ειέγρσλ απφ ηα αξκφδηα εζληθά θαη θνηλνηηθά φξγαλα, λα 
ζπλεξγάδεηαη ζηε δηελέξγεηα ειέγρσλ θαη λα πξνεηνηκάδεη θαη επεμεξγάδεηαη φια ηα απαξαίηεηα 

ζηνηρεία γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ ηνπ έξγνπ, φπσο απηφο ζα πεξηγξάθεηαη ζηε 
ζχκβαζε. 

(Β) Να ηεξεί Φάθειν Έξγνπ, ζηνλ νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη: Φάθεινο Γηνηθεηηθήο Παξαθνινχζεζεο 
ηνπ Πξνγξάκκαηνο, Φάθεινο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Φπζηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη 
Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηνπο νπνίνπο ζα θπιάζζνληαη φια ηα 
ζρεηηθά έγγξαθα θαη ηα νπνία κπνξεί λα δεηήζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή λα ηεο ππνβιεζνχλ 
ζπκπιεξσκαηηθά πξνο έιεγρν. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ηεξνπκέλσλ απφ ησλ Αλάδνρν 

ζηνηρείσλ ζα πεξηιακβάλεηαη ζηε ζχκβαζε. 
Ο Αλάδνρνο νξίδεη Δθπξφζσπν ηνπ θαη ηνλ εμνπζηνδνηεί κε εηδηθφ πιεξεμνχζην λα ππνγξάςεη ηε 
ζχκβαζε, λα ηνλ εθπξνζσπεί έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη λα ελεξγεί θαη' εληνιή θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζχκβαζε. Αιιαγή πξνζψπνπ ή δηεχζπλζεο 
ηνπ Δθπξνζψπνπ αλαθέξεηαη γξαπηά ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηζρχεη κεηά απφ ηε γξαπηή έγθξηζε 
απηήο. Ο Δθπξφζσπνο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη, κεηαμχ άιισλ, εμνπζηνδνηεκέλνο λα ηνλ αληηπξνζσπεχεη ζε 

φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζχκβαζε θαη λα δηεπζεηνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνηαδήπνηε δηαθνξά 
πξνθχπηεη ή ζρεηίδεηαη κε ηε χκβαζε, ζπκκεηέρνληαο, φπνηε θαη φπνπ θιεζεί ζε ζπλαληήζεηο κε ηα 
αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν φξγαλα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
Καζ' φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε 
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 
Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο 
ζχκβαζεο. 
Η Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή 
νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή ηξίησλ. 
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
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Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ Αλάδνρν ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ 
πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε πνπ ζα ζπλάςεη κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Καη' εμαίξεζε είλαη 

επηηξεπηή ε εθρψξεζε ηεο είζπξαμεο ηεο ακνηβήο ηνπ Αλαδφρνπ ζε αλαγλσξηζκέλν πηζησηηθφ ίδξπκα 

ηεο επηινγήο ηνπ, εθφζνλ ηεξεζεί ε ζρεηηθή λφκηκε δηαδηθαζία. 
ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ' νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν, ν ηειεπηαίνο 
ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ 
αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα απαξαίηεηα 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
Η Αλαζέηνπζα Αξρή απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ ηπρφλ αηχρεκα ή απφ θάζε 
άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ 

πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ απαζρνιεί ν Αλάδνρνο ή νη ππεξγνιάβνη απηνχ, 
ππνρξενχηαη ν Αλάδνρνο κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 
ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη έλσζε / θνηλνπξαμία, ηα κέιε πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε / 
θνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ 
εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηελ παξνχζα ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ 
ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη 
ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο απαιιαγήο 

ηνπ ελφο κέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ κειψλ γηα ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 
ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη έλσζε / θνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο 
χκβαζεο, νπνηαδήπνηε απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε 
ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα κέιε 
ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νινθιήξσζεο ηεο ζχκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

 

Γ.1.6. Οηθνλνκηθνί Όξνη 
Η θαηαβνιή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε Δπξψ (€) κε βάζε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
Σν ζπκβαηηθφ ηίκεκα ηνπ έξγνπ δελ ππφθεηηαη ζε κεηαβνιή εθηφο ησλ νξηδφκελσλ ζηα ακέζσο επφκελα 
εδάθηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Κάζε ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζεσξείηαη φηη έρεη κειεηήζεη θαη εθηηκήζεη ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ θαη ηα νηθνλνκηθά κεγέζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

ηνπ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαη, θαηά ζπλέπεηα, ν Αλάδνρνο  ηνπ  έξγνπ  δελ  δηθαηνχηαη  
ζε θακία  πεξίπησζε  λα εγείξεη  αμίσζε  γηα  πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε, παξαηηνχκελνο απφ φια ηα 

δηθαηψκαηά ηνπ πνπ ηπρφλ ζα βαζίδνληαη ζηα άξζξα 388, 696, θαη 697 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 
 

1.7.1  ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΩΝ ΓΡΑΔΩΝ  
ΚΩΓ. 

ΓΡΑΗ ΓΡΑΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛ.  

ΜΔ Φ.Π.Α. 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 

2.1.1. Γηνξγάλσζε Ηκεξίδαο Δπαηζζεηνπνίεζεο 
πνιηηψλ 

2.410,80€ 
100% ΜΔ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΩΝ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΩΝ ΣΗ ΓΡΑΗ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ (*).  

2.1.3. Γηνξγάλσζε Ηκεξίδαο Δλεκέξσζεο 2.410,80€ 
100% ΜΔ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΩΝ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΩΝ ΣΗ ΓΡΑΗ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ (*).  

2.1.5. 
Γηνξγάλσζε Σειηθήο Ηκεξίδαο 
Παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 
έξγνπ 

2.410,80€ 
100% ΜΔ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΩΝ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΩΝ ΣΗ ΓΡΑΗ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ (*).  

2.2.1. 
Έληππν πιηθφ πιεξνθφξεζεο (θπιιάδην 
πξνβνιήο ησλ ελεξγεηψλ ηνπ έξγνπ)   

2.189,40€ 
100% ΜΔ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΩΝ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΩΝ ΣΗ ΓΡΑΗ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ (*). 

2.2.3. 
Δλεκεξσηηθή έληππε έθδνζε πξνβνιήο 
δξαζηεξηνηήησλ έξγνπ απφ ΓΔΤΑ Κηιθίο 

3.370,20€ 
100% ΜΔ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΩΝ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΩΝ ΣΗ ΓΡΑΗ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ (*). 

2.2.5. 
Έθδνζε Posters γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ 
ζρεδίνπ 

1.082,40€ 
100% ΜΔ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΩΝ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΩΝ ΣΗ ΓΡΑΗ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ (*).  

2.2.7. Ηιεθηξνληθφ Newsletter ηνπ ζρεδίνπ 1.968,00€ 
100% ΜΔ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΩΝ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΩΝ ΣΗ ΓΡΑΗ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ (*). 

2.2.9. 
Πξνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ 
ζε CD 

1.968,00€ 
100% ΜΔ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΩΝ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΩΝ ΣΗ ΓΡΑΗ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ (*). 

2.2.11. 
Καηαγξαθή θαη έθδνζε εγρεηξηδίνπ 
(Booklet) κε ηηο θαιέο πξαθηηθέο ηνπ 
έξγνπ πνπ αλαπηχρζεθαλ 

3.075,00€ 
100% ΜΔ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΩΝ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΩΝ ΣΗ ΓΡΑΗ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ (*). 

2.2.13. 
Πξνβνιή ζε πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Φνξέσλ 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

1.180,00€ 
100% ΜΔ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΩΝ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΩΝ ΣΗ ΓΡΑΗ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ (*). 

2.3.1. 
Γεκηνπξγία Γηαδηθηπαθήο Πχιεο 
παξνπζίαζεο ηνπ έξγνπ 

4.305,00€ 
100% ΜΔ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΩΝ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΩΝ ΣΗ ΓΡΑΗ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ (*). 

2.3.2. 
Γεκηνπξγία sublink ζην Site ησλ Δηαίξσλ 
γηα ην Έξγν 

922,50€ 
100% ΜΔ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΩΝ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΩΝ ΣΗ ΓΡΑΗ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ (*).  

2.3.4. 
Γεκηνπξγία video κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο 
ηνπ έξγνπ ζηε δηαζπλνξηαθή πεξηνρή 

2.829,00€ 
100% ΜΔ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΩΝ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΩΝ ΣΗ ΓΡΑΗ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ (*). 
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ηελ πεξίπησζε πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαθφςεη ηε ζχκβαζε ή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δηαθνπεί ε 
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ν Αλάδνρνο ακείβεηαη γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ 

παξείρε κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο αλαθνίλσζεο  ηεο  

Αλαζέηνπζαο  Αξρήο πεξί δηαθνπήο ηεο  ζχκβαζεο, εθφζνλ  παξαιεθζνχλ νξηζηηθά απφ ηελ αξκφδηα 
Δπηηξνπή ηα κέρξη ηφηε πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε παξαδνηέα ηνπ. 
Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά / δηθαηνινγεηηθά. Απαηηήζεηο 
ηνπ Αλαδφρνπ γηα νηαδήπνηε πιεξσκή δελ ζα γίλνληαη δεθηέο άλεπ ηεο εθ κέξνπο ηνπ θαηαζέζεσο ησλ 
αληίζηνηρσλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ (ηηκνιφγηα, απνδείμεηο, πηζηνπνηεηηθά θιπ.) πνπ 
αθνξνχλ ζηελ εμφθιεζε ησλ θφξσλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ινηπψλ ειέγμηκσλ δαπαλψλ πνπ 
λφκηκα ηνλ βαξχλνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. 

ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο πξνζψπσλ άλεπ λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο ηα παξαζηαηηθά 
εθδίδνληαη απφ θάζε έλα κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηεο έλσζεο ρσξηζηά, αλάινγα κε ην κέξνο ηνπ 
έξγνπ πνπ έρεη αλαιάβεη λα πινπνηήζεη, φπσο έρεη πεξηγξαθεί ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηεο ζρεηηθήο 
έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, θαη κε αλαθνξά ζηελ πεξηγξαθή απηή. 
 

Γ.1.7.  Πνηληθέο Ρήηξεο – Δθπησζε ηνπ Αλαδόρνπ  
Η ζχκβαζε κεηαμχ Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη Αλαδφρνπ είλαη δπλαηφλ λα πεξηιακβάλεη ξπζκίζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζε πνηληθέο ξήηξεο θαζψο θαη ζηε δηαδηθαζία έθπησζεο ηνπ Αλαδφρνπ. 
 

Γ.1.8. Δγγπήζεηο 
Γηα ηελ  έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπο  ζην δηαγσληζκφ  νη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα θαηαζέζνπλ Δγγπεηηθή 
Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν Β.1.2 ηεο παξνχζαο. 
 

Γ.1.9. Πλεπκαηηθά Γηθαηώκαηα 
Όιν ην πιηθφ πνπ παξάγεηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν, ζηα πιαίζηα ηνπ 
παξφληνο έξγνπ, απνηειεί πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν έρεη ην δηθαίσκα λα ην 
επαλαρξεζηκνπνηήζεη ειεχζεξα. Όιν ην πιηθφ πνπ παξάγεηαη παξαδίδεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή απφ 
ηνλ Αλάδνρν θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην ζπκβαηηθφ ρξνλνδηάγξακκα ηνπ, 
αιιά θαη θαηά ηελ θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμεο ή ιχζε ηεο ζχκβαζεο. 
Σα ζρεηηθά πλεπκαηηθά  θαη ζπγγεληθά δηθαηψκαηα ξεηψο εθρσξνχληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ρσξίο ηελ 
θαηαβνιή πξφζζεηεο ακνηβήο πέξαλ ηεο πξνβιεπφκελεο ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε. 

Ο  Αλάδνρνο  αλαιακβάλεη  ηελ  ππνρξέσζε  λα  δηεπθνιχλεη  ηελ  αλάπηπμε  κειινληηθψλ βειηηψζεσλ 
ησλ παξαδνηέσλ, παξέρνληαο θάζε ζηνηρείν θαη πιεξνθνξία ηνπ δεηεζεί γηα απηά.  
 

Γ.1.10. Δπηηξνπή  Παξαθνινύζεζεο θαη  Παξαιαβή Έξγνπ 
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ζα ζπζηαζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή  
Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ (ΔΠΠ).  
Η ΔΠΠ πξνβαίλεη ζε θάζεηο παξαιαβήο ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ Παξάξηεκα 1.  

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμνπλ παξαηεξήζεηο εληφο δέθα (10) εκεξψλ ζεσξείηαη φηη δελ ππάξρνπλ 
ηέηνηεο νπφηε ε επηηξνπή ζπληάζζεη άκεζα ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ νξηζηηθήο παξαιαβήο. 
ηελ πεξίπησζε χπαξμεο παξαηεξήζεσλ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη ηα αλαθεξφκελα 
ζηηο παξαηεξήζεηο εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο (20 κέξεο) θαη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ. Η Αλαζέηνπζα Αξρή ζπληάζζεη ην πξαθηηθφ 
νξηζηηθήο παξαιαβήο ην αξγφηεξν εληφο κελφο εθφζνλ δηαπηζηψζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ 

φπσο απηέο είραλ δηαηππσζεί ζηηο ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο. 
Η Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ζα δηελεξγεί απξνεηδνπνίεηα δεηγκαηνιεπηηθνχο 

ειέγρνπο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. Δάλ ζε απηνχο δηαπηζησζνχλ απνθιίζεηο ζηνπο φξνπο ηεο 
ζχκβαζεο ή πξφζεζε παξαπιάλεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηφηε ε ΔΠΠ εηζεγείηαη ζηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή ηελ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ θήξπμε ηνπ Αλαδφρνπ σο έθπησηνπ. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα 
εθηειέζεη πιήξσο ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ζηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 
ζχκβαζεο, θαη λα παξαδψζεη ην έξγν εκπξφζεζκα, άξηην θαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 
 

Γ.1.11.  Λνηπέο Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ 
Καηά ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη αλαιπηηθφ πξφγξακκα ελεξγεηψλ. 
Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πξνθχπηνπλ αιιαγέο ζην ρξνλνδηάγξακκα ελεξγεηψλ, ηφηε νη 
αιιαγέο απηέο ζα ππνβάιινληαη σο εηζεγήζεηο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ε νπνία θαη ζα ηηο εγθξίλεη θαηά 
πεξίπησζε ή ζα ηηο απνξξίπηεη. 
Καζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε 
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ην έξγν (ηαθηηθέο θαη 

έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ. 
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Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο 
λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

ζχκβαζε. 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη νπδεκία επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ ηπρφλ αηχρεκα ή απφ θάζε άιιε αηηία 
θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Η Αλαζέηνπζα Αξρή  δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα 
ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ πξνκεζεπηή ή ηξίησλ. 
Ο Αλάδνρνο ζα έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ζε πεξίπησζε  παξάβαζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. Ο 
Αλάδνρνο ζα έρεη, επίζεο, ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηπρφλ δεκηέο ή αηπρήκαηα πνπ, απφ πξάμεηο ή 
παξαιείςεηο ηνπ ηδίνπ ή ησλ πξνζηεζέλησλ ηνπ, πξνθιεζνχλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζηνλ ίδην, ζην 
πξνζσπηθφ ηνπ ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαη ζα ππνρξενχηαη ζηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο αληίζηνηρεο δεκηάο θαηά πεξίπησζε.  
ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ' νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο 
ππνρξενχηαη κέζα ζε είθνζη (20) εξγάζηκεο κέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ 
ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία ηα απαξαίηεηα 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  
Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη 
δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμχ απηνχ θαη ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο, πιελ ηεο ακνηβήο ηνπ ηελ νπνία κπνξεί λα εθρσξήζεη ζε Σξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ. 
 

Γ.1.12.  Δκπηζηεπηηθόηεηα 
Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο, ν Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ 
ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νπνηαδήπνηε 
έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ 
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. Δπίζεο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα κε γλσζηνπνηήζεη κέξνο ή ην 

ζχλνιν ηνπ Έξγνπ πνπ ζα εθηειέζεη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  
Δηδηθφηεξα:  
Όια ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία (γξαπηά θαη πξνθνξηθά) πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζηελ αληίιεςε ηνπ 
Αλαδφρνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ απηνχ ζεσξνχληαη εκπηζηεπηηθά θαη δελ επηηξέπεηαη λα 
γλσζηνπνηεζνχλ ή δεκνζηνπνηεζνχλ. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα θξαηά κπζηηθή θάζε πιεξνθνξία πνπ 
πεξηέξρεηαη ζηελ αληίιεςή ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο Έξγνπ θαη δελ απνθαιχπηεη ηέηνηεο 

πιεξνθνξίεο ζε ηξίηα πξφζσπα, ελψ ν Αλάδνρνο επηβάιιεη ηελ ππνρξέσζε απηή ζηνπο κε νπνηνλδήπνηε 
ηξφπν ζπλδεφκελνπο κε απηφλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο Έξγνπ. 

Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζε φζνπο ππαιιήινπο αζρνινχληαη 
άκεζα κε ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο Έξγνπ θαη δηαζθαιίδεη φηη νη ππάιιεινη απηνί είλαη ζε πιήξε 
γλψζε θαη ζπκθσλνχλ κε ηηο ππνρξεψζεηο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ερεκχζεηαο.  
ε θάζε πεξίπησζε απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ή εθκεηάιιεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο ζα πεξηέιζνπλ ζε 
γλψζε ηνπ αλαδφρνπ θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν, ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηνπ παξφληνο Έξγνπ, νη νπνίεο είλαη 

εκπηζηεπηηθέο γηα ζθνπνχο δηαθνξεηηθνχο απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ απηνχ. Ωο εκπηζηεπηηθέο 
πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία λννχληαη φζα δελ είλαη γλσζηά ζε ηξίηνπο, αθφκα θαη αλ δελ έρνπλ 
ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηα. 
Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδεη ηε δηαθχιαμε φισλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ 
ζηνηρείσλ ζηνπο θνηλνχο ρψξνπο ζπλεξγαζίαο θαη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ αζρνινχληαη κε ην Έξγν, 
απνθιεηφκελεο ηεο δηαθπγήο, δηαξξνήο ή κεηαθνξάο ζε άιια άηνκα, ρψξνπο ή εηαηξείεο. Ο Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηα κέηξα πνπ παίξλεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.  

ε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη δηαξξνή πιεξνθνξηψλ, ε νπνία απνδεδεηγκέλα νθείιεηαη ζηνλ αλάδνρν, ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θάλεη ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ "πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο" 
θαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε γηα φιεο ηηο άκεζεο θαη έκκεζεο, ζεηηθέο ή θαη απνζεηηθέο δεκίεο πνπ ζα έρεη 

θαηά πεξίπησζε ππνζηεί θαζψο επίζεο θαη λα πξνβεί ζηε ιχζε ηεο χκβαζεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ 
αλαδφρνπ, θεξχζζνληαο ηνλ έθπησην.  
 

Γ.1.13.  Δθαξκνζηέν Γίθαην - Γηαηηεζία 
Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε δηαθνξά, πνπ 
ηπρφλ πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 
Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη 
πάληνηε ην Διιεληθφ. 
Γελ απνθιείεηαη φκσο, γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα πξνβιεθζεί 
ζηε ζχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ησλ δηθαζηεξίσλ, ζε δηαηηεζία ζχκθσλα πάληα κε 

ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη ηέηνηα ζπκθσλία, ε 
αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαηά ηα αλσηέξσ νξηδφκελα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ: ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΓΟΤ 

Υξνλνδηάγξακκα Τινπνίεζεο 
Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ηελ ιήμε ηνπ έξγνπ, λα έρεη νινθιεξψζεη φιεο ηηο θάζεηο 
πινπνίεζεο, φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ ζε κνξθή Gantt πνπ αθνινπζεί: 
 

ΓΡΑΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 
2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1.1. Γηνξγάλσζε Ηκεξίδαο Δπαηζζεηνπνίεζεο πνιηηψλ                     

2.1.3. Γηνξγάλσζε Ηκεξίδαο Δλεκέξσζεο                     

2.1.5. Γηνξγάλσζε Σειηθήο Ηκεξίδαο Παξνπζίαζεο ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ 

                    

2.2.1. 
Έληππν πιηθφ πιεξνθφξεζεο (θπιιάδην πξνβνιήο 
ησλ ελεξγεηψλ ηνπ έξγνπ)   

                    

2.2.3. 
Δλεκεξσηηθή έληππε έθδνζε πξνβνιήο 
δξαζηεξηνηήησλ έξγνπ απφ ΓΔΤΑ Κηιθίο 

                    

2.2.5. Έθδνζε Posters γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζρεδίνπ                     

2.2.7. Ηιεθηξνληθφ Newsletter ηνπ ζρεδίνπ                     

2.2.9. Πξνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ ζε CD                     

2.2.11. 
Καηαγξαθή θαη έθδνζε εγρεηξηδίνπ (Booklet) κε ηηο 
θαιέο πξαθηηθέο ηνπ έξγνπ πνπ αλαπηχρζεθαλ 

                    

2.2.13. 
Πξνβνιή ζε πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ησλ Φνξέσλ πινπνίεζεο ηνπ 
έξγνπ 

                    

2.3.1. 
Γεκηνπξγία Γηαδηθηπαθήο Πχιεο παξνπζίαζεο ηνπ 
έξγνπ 

                    

2.3.2. 
Γεκηνπξγία sublink ζην Site ησλ Δηαίξσλ γηα ην 
Έξγν 

                    

2.3.4. 
Γεκηνπξγία video κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ 
ζηε δηαζπλνξηαθή πεξηνρή 

                    

 
 


