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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Δπσλπκία ΓΖΜΟ ΕΖΡΟΤ 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε Πιαηεία Γελλεκαηά  

Πφιε Φηιηππηάδα (Π.Δ. Πξέβεδαο, Ήπεηξνο) 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 48200 

Σειέθσλν 26833 60600 

Φαμ 26830 24667 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν  info@dimoszirou.gr  

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο Κα. Γξάθνπ Γεσξγία 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν (URL) https://dimoszirou.gr/ 

 

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη Γήκνο, κε θεληξηθή Aλαζέηνπζα Aξρή θαη αλήθεη ζηελ Γεληθή Κπβέξλεζε 
(Τπνηνκέαο ΟΣΑ). 

Κχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α. 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη Γεληθέο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο. 

 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  

α) Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή 
πξφζβαζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Εεξνχ: https://dimoszirou.gr/   

β) Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε ή απφ ηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ Γήκνπ Εεξνχ: 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδφηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο
1
 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ν Γήκνο ΕΖΡΟΤ. Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ 
ζχκβαζε βαξχλεη ηνπο κε ΚΑ 62-6112.002 θαη 62-7131.002 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 
2019 ηνπ Φνξέα.Ζ πξάμε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξφγξακκα Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο Interreg IPA 
CBC “Greece-Albania 2014-2020” (85% απφ ηελ Δ.Δ. θαη 15% κέζσ αληίζηνηρεο Δζληθήο πκκεηνρήο 
Διιάδαο θαη Αιβαλίαο). χκθσλα κε ηελ αξηζκ. 75104/10-7-2018 απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΑΓΑ: ΦΛΚΖ465ΥΗ8-ΣΓ) γηα ην Διιεληθφ ζθέινο ησλ ηδίσλ πφξσλ, ε Πξάμε 
εληάρζεθε ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Α ΔΠ518/6 ΣΡΟΠ.0 κε ελάξηζκν 
θσδηθφ 2018ΔΠ51860009 (INTERNET OF BINS, ΓΖΜΟ ΕΖΡΟΤ, GR-AL 2014-20). Δπηπιένλ, ε πξάμε έρεη 
θαηαρσξεζεί θαη ζην Ο.Π.. κε ελάξηζκν θσδηθφ έξγνπ (MIS): 5030885. 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο  

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ηερληθήο, δηνηθεηηθήο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο “INTERNET OF BINS” θαζψο θαη ε πξνκήζεηα 
ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ.  

πγθεθξηκέλα, ν Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηελ πινπνίεζε ησλ θάησζη παξαδνηέσλ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη 
θαη ζην εγθεθξηκέλν Γειηίν Τπνβνιήο ηεο Πξάμεο: 

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

Πεξηγξαθή 

Παθέην Δξγαζίαο 1 (Work Package 1): Γηαρείξηζε θαη πληνληζκφο Έξγνπ (Project Management and 
Coordination) 

1.1.2 Πιάλν Πνηφηεηαο θαη Γξάζεσλ  

1.1.3 πληνληζκφο Τινπνίεζεο Έξγνπ θαη Αλαθνξέο Πξνφδνπ 

1.1.4 
Οξγάλσζε Δλαξθηήξηαο πλάληεζεο Έξγνπ θαη πκκεηνρή ζε πλαληήζεηο Δξγαζίαο (1 
ζηελ Διιάδα θαη 2 ζηελ Αιβαλία) 

Παθέην Δξγαζίαο 2 (Work Package 2): Δπηθνηλσλία θαη Γηάρπζε (Communication and Dissemination) 

2.1.1 Πιάλν Δπηθνηλσλίαο/Γεκνζηφηεηαο θαη Έθζεζε Απνηίκεζεο (Διιάδα) 

2.1.2 Γεκηνπξγηθφο ρεδηαζκφο Λνγφηππνπ ΄Έξγνπ  

2.1.3 Ηζηνζειίδα Έξγνπ (Σξίγισζζε) 

2.1.4 Δθιατθεπκέλε Έθδνζε Έξγνπ (Layman’s Report)-Σξίγισζζε 

Παθέην Δξγαζίαο 3 (Work Package 3): Βειηίσζε ηεο Γηαζπλνξηαθήο Ηθαλφηεηαο ζηε Γηαρείξηζε Γεκνηηθψλ 
ηεξεψλ Απνβιήησλ (Improvement of the Cross border MSWM Capacity) 

3.1.1 Τπνζηήξημε Γηαγσληζηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιάλν Δλεξγεηψλ 

Παθέην Δξγαζίαο 4 (Work Package 4): Αλάπηπμε Κνηλνχ Έμππλνπ πζηήκαηνο/Γηθηχνπ Παξαθνινχζεζεο 
Απνβιήησλ- Πηινηηθά Έξγα (Set up of a Smart Joint Waste Monitoring System/Network-Pilot Projects) 

4.1.1 
Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνχ Έμππλεο Σειεκαηηθήο Γηαρείξηζεο θαη Παξαθνινχζεζεο 
Απνβιήησλ (Κάδνη Απνβιήησλ) 

4.1.2 
Πιάλν Βειηηζηνπνίεζεο Γηαρείξηζεο θαη Παξαθνινχζεζεο Απνβιήησλ (Αλάιπζε 
ελαξίσλ θαη Γεδνκέλσλ θαη Γηαρεηξηζηηθφ ρέδην) 

4.1.3 
Οινθιεξσκέλε Σερληθή, Οηθνλνκηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Αμηνιφγεζε ησλ Πξαθηηθψλ θαη 
Γηαδηθαζηψλ πνπ Αλαπηχρζεθαλ θαη Δθαξκφζηεθαλ θαηά ηε Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ 
(Διιάδα) 

Παθέην Δξγαζίαο 5 (Work Package 5): Μεηαθνξά, Αληαιιαγή Σερλνγλσζίαο θαη Βησζηκφηεηα 
Απνηειεζκάησλ (Transfer, exchange of knowledge and Sustainability of Results) 

5.1.1 Έθζεζε Βησζηκφηεηαο Απνηειεζκάησλ Έξγνπ (Διιάδα/Αιβαλία) 

 

Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ (CPV): 71621000-7 (Τπεξεζίεο ηερληθήο αλάιπζεο ή παξνρήο ζπκβνπιψλ) θαη 
ζπκπιεξσκαηηθψλ CPV: 79341100-7 (Τπεξεζίεο Παξνρήο πκβνπιψλ ζε ζέκαηα δηαθήκηζεο), 
79994000-8 (Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο πκβάζεσλ), 90714100-6 (Πεξηβαιινληηθά πιεξνθνξηαθά 
ζπζηήκαηα), 90713000-8 (Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ γηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα) 
 

Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 64.800,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24 % 
(πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: € 52.258,07, ΦΠΑ 24%: € 12.541,93), ρσξίο δηθαίσκα πξναίξεζεο θαη ρσξίο 
δηθαίσκα παξάηαζεο κε αχμεζε νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη  απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο θαη ηηο 31/3/2020.  

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 
ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο κε 
ζηαζεξή ηηκή, απνθιεηζηηθά θαη κφλν βάζεη πνηνηηθψλ (ηερληθψλ) θξηηεξίσλ (Άξζξν 86, Ν.4412/2016).  

1.4 Θεζκηθφ πιαίζην  

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

2
: 

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

                                                
2
 Πξνζζήθεο θαη ελ γέλεη πξνζαξκνγέο άξζξσλ ηεο δηαθήξπμεο (πέξαλ ησλ φζσλ ήδε πξνβιέπνληαη ξεηά ζην 

θείκελν θαη ηηο ππνζεκεηψζεηο ηεο δηαθήξπμεο), κπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη θαη λα πεξηιακβάλνληαη, κφλν εθφζνλ 
είλαη απφιπηα ζπκβαηέο κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ζην πιαίζην ηεο ξήηξαο επειημίαο. 
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 ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265)
3, “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

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

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

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

 ηνπ λ. 4194/2013 (Α‟208) «Κψδηθαο Γηθεγφξσλ».  

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

 ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» 

 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκφο 

ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»,4 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ 
Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

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

 ηνπ άξζξνπ 23 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ5 

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

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

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

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

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

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

 ησλ δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. 3004881/YΓ1244/06.04.2016 (ΦΔΚ 1099Β) (ΑΓΑ: Φ7ΘΓ4653Ο7-ΕΦΜ) Κνηλήο 
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ηφρνπ 
«Δπξσπατθή Δδαθηθή πλεξγαζία», 

 ηνπ Programme Manual ηνπ Interreg- IPA CBC Greece- Albania 2014-2020. 

 ηεο Δμεηδίθεπζεο Οδεγηψλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ θαη ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ 
δαπαλψλ ησλ Πξνγξακκάησλ ΜΠΒ ΗΗ (ΗΡΑ ΗΗ) Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο 

 ηεο έγθξηζεο ηεο Πξάμεο “Joint Initiatives for Smart and Sustainable Municipal Solid Waste 
Management” κε αθξσλχκην INTERNET OF BINS απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο. 

 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Γειηίνπ Τπνβνιήο (Application Form) ηεο Πξάμεο INTERNET OF BINS. 

 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Γειηίν Σεθκεξίσζεο Κφζηνπο Πξνυπνινγηζκνχ (Specification of Budget Cost) ηεο 
Πξάμεο INTERNET OF BINS. 

                                                
3
 Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζχκβαζε πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

4
 Μφλν εθφζνλ επηιεγεί ε δηελέξγεηα θιήξσζεο  γηα ηε ζπγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ 

5
 Δηδηθά ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο εθάπαμ πεξίιεςεο ζε ηνπηθή εθεκεξίδα, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 23, 

θαηαξγείηαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 379.  
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 ησλ εγθεθξηκέλσλ Subsidy Contract (θσδηθφο A2-1.1 – 9) θαη Partnership Agreement ηνπ έξγνπ. 

 ηεο έληαμεο ηνπ έξγνπ ζην ΠΓΔ κε θσδηθφ 2018ΔΠ51860009 (INTERNET OF BINS, ΓΖΜΟ ΕΖΡΟΤ, 
GR-AL 2014-20) (ΑΓΑ: ΦΛΚΖ465ΥΗ8-ΣΓ). 

 ηεο αξηζκ. 178/2018 Α.Γ.. Γήκνπ Εεξνχ πεξί απνδνρήο ηεο Έληαμεο ηεο Πξάμεο ζην ΠΓΔ 

 ηελ αξηζκ. 222/2018 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γήκνπ Εεξνχ πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 ηεο αξηζκ. 271/2018 απφθαζε Γ.. ηνπ Γήκνπ Εεξνχ πεξί έγθξηζεο ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο έηνπο 
2019 ηνπ Γήκνπ Εεξνχ. 

 ηελ ππ‟ αξηζκ. 18/2019  Α.Γ.. Γήκνπ Εεξνχ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ν Πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ 
Εεξνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019  

 ηελ αξηζκ. πξση.: -3056-8/3/2019 (Α-287) θαη 3055-8/3/2019 (Α-286) απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο  

 ηεο ππ‟ αξηζ. 41/2018 Α.Ο.Δ. Γήκνπ κε ηελ νπνία θαηαξηίζηεθαλ νη φξνη δηαθήξπμεο πεξί δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 

ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ 
ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ 
πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά 
παξαπάλσ. 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Εεξνχ, νδφο Πιαηεία Γελλεκαηά, Φηιηππηάδα, 
48200, Πξέβεδα, ηελ 4/4/2019, ψξα 11:00 π.κ. (εκεξνκελία θαη ρξφλνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ & 
έλαξμε απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ), ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 
δειαδή 4/4/2019 θαη ψξα 10:30 π.κ.

6
 

Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ.  

Αλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα, ε απνζθξάγηζε 
θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε απφθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Ζ απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο, δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο 
πξηλ ηε λέα εκεξνκελία, ζε φζνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ππέβαιαλ πξνζθνξά, θαη αλαξηάηαη ζην ΚΖΜΓΖ 
θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. Αλ θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία δελ θαηαζηεί δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ 
πξνζθνξψλ, κπνξεί λα νξηζζεί θαη λέα εκεξνκελία, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν 
πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ. 

1.6 Γεκνζηφηεηα 

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

Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα, ηνπηθή ή ηεο 
έδξαο ηνπ λνκνχ: 

ΠΡΔΒΔΕΑ      Ζκεξνκελία απνζηνιήο πεξίιεςεο:  21-3-2019 

Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ζηνλ ειιεληθφ ηχπν βαξχλνπλ, ζε θάζε πεξίπησζε, ηνλ αλάδνρν 
θαη εηζπξάηηνληαη θαηά ηελ πιεξσκή ηεο ζχκβαζεο. 

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

Ζ Γηαθήξπμε θαηαρσξείηαη θαη ζην δηαδίθηπν γηα άκεζε θαη πιήξε πξφζβαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL) : https://dimoszirou.gr/ , ζηε δηαδξνκή: Ο Γήκνο > 
Γηαθεξχμεηο. 

                                                
6
 Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνζεζκηψλ παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ νη Α.Α. ιακβάλνπλ ππφςε ηελ πνιππινθφηεηα 

ηεο ζχκβαζεο θαη ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ πξνζθνξψλ 
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1.7 Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

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

7
  

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 
αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 

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

 

                                                
7
 Άξζξν 18 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016 
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2. ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο
8
  είλαη ηα αθφινπζα: 

 ε πξνθήξπμε (πεξίιεςε Γηαθήξπμεο) (ΑΔΑΜ: 19PROC004665952  ) φπσο απηή έρεη δεκνζηεπηεί ζηνλ 
ηχπν. 

 ε παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα Παξαξηήκαηα
9
 πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο θαη 

ζπγθεθξηκέλα: 
o ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η- Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο 
o ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ- ΣΔΤΓ 
o ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ- Πίλαθεο Σεθκεξίσζεο Κξηηεξίσλ Δπηινγήο 
o ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV- Φχιιν πκκφξθσζεο Πξνδηαγξαθψλ Δμνπιηζκνχ 

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

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο χκβαζεο 

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

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δηαηίζεληαη
10

 ζηα γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 
ψξεο. Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ νη ελδηαθεξφκελνη θαηαβάιινπλ ηε δαπάλε αλαπαξαγσγήο ηνπο

11
, 

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

12
. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη,  ην αξγφηεξν νθηψ (8) εκέξεο πξηλ ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, κέζσ fax ή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Αηηήκαηα πνπ ζα 
ππνβάιινληαη κε άιιν ηξφπν (π.ρ. ηειεθσληθά) δελ ζα εμεηάδνληαη θαη δελ ζα απαληψληαη.  

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

                                                
8
 Χο «έγγξαθν δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο» ή «έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο», θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξ. 14 ηεο 

παξ.1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016 λνείηαη θάζε έγγξαθν ην νπνίν παξέρεη ή ζην νπνίν παξαπέκπεη ε Α.Α. κε 
ζθνπφ λα πεξηγξάςεη ή λα πξνζδηνξίζεη ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο ή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνθήξπμεο ζχκβαζεο ηνπ άξζξνπ 63, ηεο πξνθαηαξθηηθήο πξνθήξπμεο ηνπ άξζξνπ 
62, αλ ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηνπ πεξηγξαθηθνχ 
εγγξάθνπ, ησλ πξνηεηλφκελσλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ησλ ππνδεηγκάησλ γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ εγγξάθσλ απφ 
ηνπο ππνςεθίνπο θαη ηνπο πξνζθέξνληεο, ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο γεληθέο θαη εηδηθέο ππνρξεψζεηο θαη 
ηπρφλ πξφζζεησλ εγγξάθσλ. Δπίζεο, ζηελ έλλνηα απηή πεξηιακβάλνληαη θαη ε δηαθήξπμε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη 
φινη νη εηδηθνί θαη γεληθνί φξνη ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ην Δληαίν Δπξσπατθφ Έγγξαθν χκβαζεο 
(ΔΔΔ), νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ε αλαζέηνπζα αξρή δπλάκεη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 67 θαη 
ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 297, ην ζρέδην ηεο ζχκβαζεο κεηά ησλ παξαξηεκάησλ απηήο θαη ε ηερληθή ζπγγξαθή 
ππνρξεψζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηηο εθαξκνζηέεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

9
 Ζ Α.Α. πεξηγξάθεη ξεηά ηα παξαξηήκαηα ηεο ζχκβαζεο (ιρ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, εηδηθή ζπγγξαθή 

ππνρξεψζεσλ, ππνδείγκαηα πξνζθνξψλ, εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, εθφζνλ ππάξρνπλ) 
10

 Πξβι άξζξν 22 παξ. 1 θαη 67 παξ. 3  ηνπ λ. 4412/2016  
11

  Άξζξν 53, παξ. 4 λ. 4412/2016 Οη Α.Α. δελ επηβάιινπλ ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο δαπάλε γηα ηε ιήςε ησλ 
εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πιελ ηεο δαπάλεο πνπ αληηζηνηρεί ζην θφζηνο αλαπαξαγσγήο ηνπο θαη ηεο ηαρπδξνκηθήο 
απνζηνιήο ηνπο. 

12
 Άιισο πεξηγξάθεηαη ελαιιαθηηθφο ηξφπνο επηθνηλσλίαο 
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α) Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 
έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα 
ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. 

β) Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

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

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

13
. 

2.1.4 Γιψζζα 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

Σπρφλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

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

14
 

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

15
 

Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ 
πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.

16
 

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

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

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ 
λα ππνβάιινληαη ζηελ Αγγιηθή, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

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

17
. 

2.1.5 Δγγπήζεηο
18

 

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

                                                
13

 Άξζξν 121, παξ.5 ηνπ λ. 4412/2016 
14

 Άξζξν 92, παξ.4 ηνπ λ. 4412/2016 
15

 Άξζξν 80, παξ.10 ηνπ λ. 4412/2016 
16

     Άξζξν 80 παξ. 10 ηνπ Ν.4412/2016 θαη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ 
παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4497/2017   

17
 Με ηελ επηθχιαμε ηεο ελ φισ ή ελ κέξεη ζχληαμεο ησλ εγγξάθσλ ζε άιιε γιψζζα 

18
 Πξβι. παξ.3, 4 θαη 5 άξζξνπ 72 λ. 4412/2016  
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Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 
εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

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

19
, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ 

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

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

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

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

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

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

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 
ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ 
Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

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

20
 

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

21
 γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο

22
.  

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

23 
  

2.2.2 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο
24

 

Γελ απαηηείηαη εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ  

2.2.3 Λφγνη απνθιεηζκνχ
25

  

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ 
νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ 
πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη 
απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

                                                
19

      Άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4497/2017 
20

 ηνλ βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ 
Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο Γ, θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ ηηο νπνίεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη 
A.A. επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ 
ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο κεηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, 
ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο Έλσζεο 

21
 Πξβι. άξζξν 19 παξ. 2 λ. 4412/2016 

22
 Όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, νη Α.Α. κπνξνχλ λα δηεπθξηλίδνπλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο 
ή ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο θαηά ηα άξζξα 75, 76 θαη 77, εθφζνλ απηφ δηθαηνινγείηαη απφ 
αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο θαη είλαη ζχκθσλν κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο  (πξβι. άξζξν 19 παξ. 2 λ. 4412/2016) 

23
 Πξβι. Άξζξν 19 παξ. 4 λ. 4412/2016 

24 Πξβι  παξ. 1 α), 3, 4, 5  ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4412/2016 
25

 Πξβι άξζξν 73 θαη 74 λ. 4412/2016 
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2.2.3.1.  Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο 
ιφγνπο

26
 :  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 
εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ 
νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 
25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, 
ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, 
αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 
2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή 
ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο 
νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 
Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 
ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη 
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε 
νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

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

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

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

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

2.2.3.2. α) Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε 
ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή 
λνκνζεζία  ή/θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη 
αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 
αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά 
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα 
ηελ θαηαβνιή ηνπο

27
.  

β) Όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί ζε 
βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

                                                
26

 Πξβι παξ. 1 άξζξνπ 73  λ. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο παξ.6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4497/2017 
θαη απφ ηελ παξ. Α.1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν. 4488/2017.  

27
 Πξβι. άξζξν 73 παξ. 2 ηειεπηαίν εδάθην ηνπ λ. 4412/2016. (ρεηηθή δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα 

πεξηιακβάλεηαη ζην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016  
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πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά 
φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ 
ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β' 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 
σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) 
δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ 
ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε 
εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππφ αα' θαη ββ' 
θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ. 

2.2.3.3. Απνθιείεηαη
28

 απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ 
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016,  

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε 
αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ 
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ 
θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ 
θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα 
ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο

29
,  

(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε 
ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

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

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

(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο 
ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη 
γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη 
απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη 
θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23 ηεο παξνχζαο,  

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

(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ, 
γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ 
θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 3, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεδεηγκέλα ν 
ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα 
κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο  

                                                
28

 Οη ιφγνη ηεο παξαγξάθνπ 4 απνηεινχλ δπλεηηθνχο ιφγνπο απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 4 λ. 
4412/2016. Καηά ζπλέπεηα, ε Α.Α. δχλαηαη λα επηιέμεη έλαλ, πεξηζζφηεξνπο, φινπο ή ελδερνκέλσο θαη θαλέλαλ απφ 
ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 4, ζπλεθηηκψληαο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο 
(εθηηκψκελε αμία απηήο, εηδηθέο πεξηζηάζεηο θιπ), κε ζρεηηθή πξφβιεςε ζηε δηαθήξπμε (πξβι. αηηηνινγηθή έθζεζε 
λφκνπ 4412/2016 - άξζξν 73 παξ. 4). Δπηζεκαίλεηαη, επίζεο, φηη ε επηινγή απφ ηελ Α.Α. ιφγνπ/σλ απνθιεηζκνχ 
ηεο παξ. 4 δηακνξθψλεη αληηζηνίρσο ηηο επηινγέο ηεο ζηα ζρεηηθά πεδία ηνπ ΣΔΤΓ, θαζψο θαη ηα κέζα απφδεημεο 
ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2. 

29
 ρεηηθή δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα πεξηιακβάλεηαη ζην Σ.Δ.Τ.Γ. (γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ 

νξίσλ), θαζψο θαη ηα κέζα απφδεημεο ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2.  
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2.2.3.4. Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, 
είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο  

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

30
 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη 

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

31
. 

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

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

32
 

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

Κξηηήξηα Δπηινγήο
33 

 (ON/OFF Κξηηήξηα) 

2.2.4 Καηαιιειφιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
34

  

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

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

                                                
30

 Όπσο πξνεγνχκελε ππνζεκείσζε 
31

 Πξβι παξ. 7 άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ.8 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4497/2017.   
32

      Άξζξν 73 παξ.10 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο ζπκπιεξψζεθε απφ ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4497/2017 
33

 Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα θξηηήξηα επηινγήο είλαη πξναηξεηηθά, ηίζεληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαηά ηελ θξίζε θαη 
ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο A.A. θαη πξέπεη λα ζρεηίδνληαη θαη λα είλαη αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο 
(Πξβι. άξζξν 75 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016). Δπηζεκαίλεηαη, επίζεο, φηη νη A.A. κπνξνχλ λα επηβάιινπλ ζηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο σο απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο κφλν ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.4, 2.2.5 
θαη 2.2.6. Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, θαηά ζπλέπεηα, λα επηιέμνπλ έλα, πεξηζζφηεξα ή φια ελδερνκέλσο ηα σο άλσ 
θξηηήξηα επηινγήο, ζπλεθηηκψληαο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο (εθηηκψκελε αμία απηήο, 
εηδηθέο πεξηζηάζεηο θιπ), κε ζρεηηθή πξφβιεςε ζηε δηαθήξπμε.  

34
 Πξβι άξζξν  75 παξ. 2 λ. 4412/2016 
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2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
35

  

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

36
 λα δηαζέηνπλ κέζν γεληθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ (ζε επξψ) 

ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ (2015, 2016, 2017)
37

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

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

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα
38

  

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

39
  

α) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο ην κέγηζην (απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο), λα έρνπλ εθηειέζεη επηηπρψο (νινθιεξσκέλα έξγα): 

 α.1) Σνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) ή/θαη πεξηζζφηεξεο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πνπ λα αθνξνχλ ηε παξνρή 
ππεξεζηψλ κε απνδέθηεο θνξείο Ο.Σ.Α. α‟ βαζκνχ (Αλαζέηνπζεο Αξρέο), εθ ησλ νπνίσλ: 

o Σνπιάρηζηνλ κηα (1) δεκφζηα ζχκβαζε κε θχξην αληηθείκελν ηε παξνρή ππεξεζηψλ ζε 
ζέκαηα δξάζεσλ δηαρείξηζεο δεκνηηθψλ αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζηα πιαίζηα 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεο . 

o Σνπιάρηζηνλ κηα (1) δεκφζηα ζχκβαζε ε νπνία πεξηιάκβαλε ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ζηε 
ζχληαμε ηεχρνπο δεκνπξάηεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο. 

                                                
35

 Πξβι άξζξν 75 παξ. 3 λ. 4412/2016. Οη Α.Α. κπνξνχλ λα επηιέμνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα θξηηήξηα πνπ 
αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη λα δηακνξθψζνπλ αληίζηνηρα ηα πεδία ηνπ Σ.Δ.Τ.Γ. (γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ 
νξίσλ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 2.2.9.1, θαζψο θαη ηα κέζα απφδεημεο ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2. Δπηζεκαίλεηαη, 
πεξαηηέξσ, φηη κπνξνχλ (ρσξίο απηφ λα είλαη ππνρξεσηηθφ) λα δηακνξθψζνπλ ην παξφλ άξζξν είηε απαηηψληαο, σο 
πξνο ηα θξηηήξηα πνπ επηιέγνπλ, ειάρηζηα επίπεδα νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο, ηα νπνία 
πξέπεη λα θαιχπηνπλ νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα κεγέζε (π.ρ. θχθινο 
εξγαζηψλ 200.000 επξψ ηα 3 ηειεπηαία έηε), είηε δεηψληαο απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα δειψζνπλ ηηο 
δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαο ηε κεζνδνινγία κε ηελ νπνία ζα αμηνινγήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. 

 Πξβι. θαη ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 13 ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. ''Κξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη 
έιεγρνο θαηαιιειφιεηαο: εηδηθά ε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα θαη ε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή 
ηθαλφηεηα'' (ΑΓΑ ΧΒΤ7ΟΞΣΒ-ΣΛ7) θαη εηδηθφηεξα ηελ Δλφηεηα IΗΗ, φπνπ παξαηίζεληαη ζρεηηθά  παξαδείγκαηα. 

36
 Όπσο ππνζεκείσζε αλσηέξσ 

37 
 ε ηειεπηαία ρξήζε είλαη απηή γηα ηελ νπνία έρεη παξέιζεη ε πξνζεζκία εκπξφζεζκεο ππνβνιήο πξνο ηελ αξκφδηα 

Γηεχζπλζε Δκπνξίνπ ηνπ Ηζνινγηζκνχ πξνο δεκνζίεπζε ή ππνβνιήο ηεο Φνξνινγηθήο Γήισζεο ζηελ αξκφδηα 
Γ.Ο.Τ. 

38
 Πξβι άξζξν 75 παξ. 4 λ. 4412/2016. Όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, νη Α.Α. κπνξνχλ λα 

επηβάιινπλ απαηηήζεηο πνπ λα εμαζθαιίδνπλ φηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο δηαζέηνπλ ηνπο αλαγθαίνπο αλζξψπηλνπο θαη 
ηερληθνχο πφξνπο θαη ηελ εκπεηξία γηα λα εθηειέζνπλ ηε ζχκβαζε ζε θαηάιιειν επίπεδν πνηφηεηαο. Οη Α.Α. κπνξεί 
λα απαηηνχλ εηδηθφηεξα απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, λα δηαζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν εκπεηξίαο, 
απνδεηθλπφκελν κε θαηάιιειεο ζπζηάζεηο απφ ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ εθηειεζηεί θαηά ην παξειζφλ. Μηα Α.Α. 
κπνξεί λα ζεσξεί φηη έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ δηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο εάλ 
δηαπηζηψζεη φηη απηφο έρεη ζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο.  
 Οη Α.Α. κπνξνχλ λα επηιέμνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη λα 
δηακνξθψζνπλ αληίζηνηρα ηα πεδία ηνπ Σ.Δ.Τ.Γ. (γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ),θαζψο θαη ηα κέζα απφδεημεο 
ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2. Δπηζεκαίλεηαη, πεξαηηέξσ, φηη κπνξνχλ (ρσξίο απηφ λα είλαη ππνρξεσηηθφ) λα δηακνξθψζνπλ 
ην παξφλ άξζξν είηε απαηηψληαο, σο πξνο ηα θξηηήξηα πνπ επηιέγνπλ, ειάρηζηα επίπεδα ηερληθήο θαη 
επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, ηα νπνία πξέπεη λα θαιχπηνπλ νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο κε αλαθνξά ζε 
ζπγθεθξηκέλα κεγέζε (π.ρ. ηνπιάρηζηνλ ......... ζπλαθείο παξαδφζεηο ηα 3 ηειεπηαία έηε) θαηά ηξφπν αληηθεηκεληθφ, 
δηαθαλή ρσξίο λα εηζάγνπλ δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ είηε δεηψληαο απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 
λα δειψζνπλ ηηο δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαο ηε κεζνδνινγία κε ηελ νπνία ζα αμηνινγήζνπλ ηηο 
πιεξνθνξίεο απηέο. Πξβι. θαη ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 13 ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. ''Κξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη έιεγρνο θαηαιιειφιεηαο: εηδηθά ε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα θαη ε 
ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα'' (ΑΓΑ ΧΒΤ7ΟΞΣΒ-ΣΛ7)  θαη εηδηθφηεξα ηελ Δλφηεηα IV παξ. 1, φπνπ 
παξαηίζεληαη ζρεηηθά  παξαδείγκαηα. 
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o Σνπιάρηζηνλ κηα (1) δεκφζηα ζχκβαζε κε θχξην αληηθείκελν ηε παξνρή ππεξεζηψλ 
κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο ή/θαη δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ή/θαη 
σξίκαλζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεο. 

 α.2) Σνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) ή/θαη πεξηζζφηεξεο ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο θαη 
ηνπνζέηεζεο/παξακεηξνπνίεζεο εμνπιηζκνχ ηειεκεηξίαο θπζηθψλ κεγεζψλ/παξακέηξσλ κέζσ 
αηζζεηήξσλ ή/θαη αζχξκαησλ ζηαζκψλ πεδίνπ κε απνδέθηε δεκφζην θνξέα.  

β) λα δηαζέηνπλ Οκάδα Έξγνπ θαηάιιεια ζηειερσκέλε γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο ε νπνία 
ζα πξέπεη λα απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ ηα θάησζη κέιε αληίζηνηρεο εκπεηξίαο θαη πξνζφλησλ πνπ θαη‟ 
ειάρηζηνλ ζεσξνχληαη σο θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ απφδνζε ηεο ζχκβαζεο : 

 β.1 Τπεχζπλνο Γηνίθεζεο/Γηαρείξηζεο Έξγνπ- πληνληζηήο Οκάδαο Έξγνπ (1 άηνκν): 
o Γηπισκαηνχρνο Μεραληθφο (Α.Δ.Η. ή ηζνδχλακνπ αλαγλσξηζκέλνπ ηίηινπ ζπνπδψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ εμσηεξηθνχ), κέινο ΣΔΔ (άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο), θάηνρνο 
αλαγλσξηζκέλνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ (ή ηζνδχλακνπ αλαγλσξηζκέλνπ ηίηινπ 
κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ εμσηεξηθνχ), ζεηηθψλ επηζηεκψλ, ζην 
ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο. 

o Άξηζηε γλψζε Αγγιηθψλ (θάηνρνο αλαγλσξηζκέλνπ πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο 
επηπέδνπ Γ2, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο ηνπ ΑΔΠ). 

o Πξνρσξεκέλε γλψζε ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ γξαθείνπ, ζηα πεδία: α) 
επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη γ) βάζεσλ δεδνκέλσλ, ε νπνία 
απνδεηθλχεηαη είηε κε πηπρίν/δίπισκα εηδηθφηεηαο πιεξνθνξηθήο, είηε απφ βεβαίσζε 
επηηπρνχο εμέηαζεο ζε αληίζηνηρα καζήκαηα πξνπηπρηαθνχ ή κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ 
ζπνπδψλ, είηε απφ πηζηνπνηεηηθφ εθδηδφκελν απφ πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο ηνπ ΔΟΠΠΔΠ 
(πξψελ ΟΔΔΚ) αλεμάξηεηα ηνπ ρξφλνπ θηήζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ (π.ρ. ECDL, ACTA, 
INFOTEST θιπ), είηε βεβαίσζε έλσζεο επηζηεκφλσλ ή εθπαηδεπηηθψλ πιεξνθνξηθήο. 

o Σξηεηή (κε αιιειεπηθαιππηφκελα ρξνληθά δηαζηήκαηα) επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε θνξείο 
ΟΣΑ α‟ βαζκνχ ζε ζέκαηα παξνρήο επηζηεκνληθψλ ή/θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζην 
ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο.  

o Δηδηθή ζεκαηηθή ζσξεπηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, απφ νινθιεξσκέλα έξγα:  
 ζηε δηνίθεζε ή/θαη δηαρείξηζε ή/θαη παξνρή ηερληθψλ ή/θαη επηζηεκνληθψλ ή/θαη 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ (αηνκηθά ή σο κέινο νκάδαο έξγνπ) ζηα πιαίζηα 
πινπνίεζεο ηνπιάρηζηνλ δπν (2) ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ απφ Δπξσπατθά 
Γηαζπλνξηαθά Πξνγξάκκαηα Υξεκαηνδφηεζεο νη νπνίεο νινθιεξψζεθαλ εληφο ηεο 
πξνεγνχκελεο πεληαεηίαο απφ ην έηνο ηεο δηαθήξπμεο (2014-2018 σο πεξίνδνο 
νινθιήξσζεο ησλ πξάμεσλ αλεμάξηεηα ηνπ έηνπο έλαξμεο πινπνίεζεο), εθ ησλ 
νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ κηα (1) πξάμε απφ δηθαηνχρν πινπνίεζεο (αλαζέηνπζα αξρή) 
θνξέα ΟΣΑ α ή β βαζκνχ, ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ Δπηθεθαιήο Δηαίξνπ ζην 
δηαζπλνξηαθφ ζρήκα πινπνίεζεο θαη κηα (1) ηνπιάρηζηνλ πξάμε ζην ηνκέα ηνπ 
πεξηβάιινληνο κε δηθαηνχρν πινπνίεζεο (αλαζέηνπζα αξρή), θνξέα ηνπ δεκφζηνπ 
ηνκέα .  

 σο Τπεχζπλνο Έξγνπ ή/θαη πληνληζηήο (θαηά ηε πεξίνδν 2014-2018) ζε ηξεηο (3) 
ηνπιάρηζηνλ δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ κε απνδέθηεο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ 
ηνκέα (αλαζέηνπζα αξρή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο) εθ ησλ νπνίσλ δχν (2) 
ηνπιάρηζηνλ ζπκβάζεηο κε αλαζέηνπζα αξρή θνξέα ΟΣΑ α‟ βαζκνχ. Ζ ηδηφηεηα ηνπ 
Τπεπζχλνπ Έξγνπ ζα πξέπεη λα βεβαηψλεηαη απεπζείαο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 
ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο.  

 ζηελ εθπφλεζε κηαο (1) κειέηεο ή ζηε παξνρή ππεξεζηψλ (σο θχξηνο κειεηεηήο ή 
ζχκβνπινο), κε απνδέθηε θνξέα ΟΣΑ α‟ βαζκνχ (αλαζέηνπζα αξρή ηεο δεκφζηαο 
ζχκβαζεο), ζην ηνκέα δηαρείξηζεο δεκνηηθψλ απνβιήησλ ή/θαη ζρεδηαζκνχ ή/θαη 
ηερληθννηθνλνκηθψλ αλαιχζεσλ ππνδνκψλ δεκνηηθψλ απνβιήησλ.  

 β.2 ηέιερνο Οηθνλνκηθήο Παξαθνινχζεζεο-Γηαρείξηζεο Έξγνπ (1 άηνκν): 
o Πηπρηνχρνο ΑΔΗ νηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο ζπνπδψλ (ή ηζνδχλακνπ αλαγλσξηζκέλνπ ηίηινπ 

ζπνπδψλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ εμσηεξηθνχ). 
o Άξηζηε γλψζε Αγγιηθψλ (θάηνρνο αλαγλσξηζκέλνπ πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο 

επηπέδνπ Γ2, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο ηνπ ΑΔΠ). 
o Γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/Τ ε νπνία απνδεηθλχεηαη είηε απφ βεβαίσζε επηηπρνχο εμέηαζεο ζε 

αληίζηνηρα καζήκαηα πξνπηπρηαθνχ ή κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ ζπνπδψλ , είηε απφ 
πηζηνπνηεηηθφ εθδηδφκελν απφ πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο ηνπ ΔΟΠΠΔΠ (πξψελ ΟΔΔΚ) 
αλεμάξηεηα ηνπ ρξφλνπ θηήζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ (π.ρ. ECDL, ACTA, INFOTEST θιπ), είηε 
βεβαίσζε έλσζεο επηζηεκφλσλ ή εθπαηδεπηηθψλ πιεξνθνξηθήο. 

o Δηδηθή ζεκαηηθή ζσξεπηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία: 
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 ζηελ νηθνλνκηθή ή/θαη ηερληθή ή/θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε (είηε αηνκηθά είηε σο 
κέινο νκάδαο έξγνπ) ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ απφ 
Δπξσπατθά Γηαζπλνξηαθά Πξνγξάκκαηα Υξεκαηνδφηεζεο.  

 σο Τπεχζπλνο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο (θαηά ηε πεξίνδν 2014-2018) ζε ηξεηο (3) 
ηνπιάρηζηνλ δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ κε απνδέθηεο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ 
ηνκέα (αλαζέηνπζα αξρή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο) εθ ησλ νπνίσλ δχν (2) 
ηνπιάρηζηνλ ζπκβάζεηο κε αλαζέηνπζα αξρή θνξέα ΟΣΑ α‟ βαζκνχ. Ζ ηδηφηεηα ηνπ 
Τπεπζχλνπ Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ζα πξέπεη λα βεβαηψλεηαη απεπζείαο απφ ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο.  

 ζηελ ηερληθή ή/θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε κίαο (1) ηνπιάρηζηνλ 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεο κε θπζηθφ αληηθείκελν πξάμεο ηελ πινπνίεζε 
δεκφζησλ πξνκεζεηψλ ή/θαη ηελ εθηέιεζε δεκφζηνπ έξγνπ ππνδνκήο κε απνδέθηε 
(αλαζέηνπζα αξρή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο) ΟΣΑ α‟ βαζκνχ (δηθαηνχρνο) θαηά ηε 
ηειεπηαία πεληαεηία (2014-2018). 

 β.3 Δηδηθφο Πεξηβαιινληηθνχ Δμνπιηζκνχ/Σερλνινγηψλ (1 άηνκν): 
o Πηπρηνχρνο ΑΔΗ/ΣΔΗ (ή ηζνδχλακνπ αλαγλσξηζκέλνπ ηίηινπ ζπνπδψλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ εμσηεξηθνχ). 
o Γεθαεηή (10) επαγγεικαηηθή εκπεηξία πνπ λα θαιχπηεη αζξνηζηηθά ην πεδίν ζρεδηαζκνχ, 

πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο επηζηεκνληθνχ ή/θαη ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηειεκεηξίαο θπζηθψλ 
κεγεζψλ/παξακέηξσλ.  

 β.4 Σερληθφο Πεδίνπ (1 άηνκν): 
o Γεθαεηή (10) εκπεηξία ζηελ εγθαηάζηαζε ηειεκεηξηθψλ ζπζηεκάησλ. 
o πκκεηνρή ζε ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έξγα κε αληηθείκελν ηε ιήςε θαη ηε κεηάδνζε 

δεδνκέλσλ απφ αηζζεηήξεο πεδίνπ.  

Σν ζχλνιν ησλ σο άλσ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ, θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ζα πξέπεη -
επί πνηλή απνθιεηζκνχ-, λα ζπλδέεηαη κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή λα είλαη εηαίξνη ή κέιε δηνίθεζεο 
ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ή ζε πεξίπησζε έλσζεο / θνηλνπξαμίαο ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ζρέζε 
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή λα είλαη εηαίξνη ή κέιε δηνίθεζεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ κεηέρνπλ ζηελ 
έλσζε / θνηλνπξαμία.  

Ο Τπεχζπλνο Έξγνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη ζα παξίζηαηαη ζε φιεο ηηο 
ζπζθέςεηο θαη ηηο παξνπζηάζεηο πνπ ζα δεηνχληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηνπο ινηπνχο 
εκπιεθφκελνπο. H Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 
Αλαδφρνπ, νπφηε ν Αλάδνρνο νθείιεη, άκεζα, λα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζή ηνπ κε άιιν πξφζσπν, αλάινγεο 
εκπεηξίαο θαη πξνζφλησλ. Αληηθαηάζηαζε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπ, 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, δχλαηαη λα γίλεη κεηά απφ έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη 
κφλν κε άιιν πξφζσπν αληηζηνίρσλ πξνζφλησλ ή εκπεηξίαο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή εγγξάθσο, ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζε. 

ε πεξίπησζε πνπ κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ απνρσξήζνπλ απφ απηήλ ή ιχζνπλ ηε 
ζπλεξγαζία ηνπο καδί ηνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη φηη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα, κέρξη ηελ 
απνρψξεζή ηνπο, ζα παξέρνπλ θαλνληθά ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη αθεηέξνπ λα αληηθαηαζηήζεη άκεζα ηνπο 
απνρσξήζαληεο ζπλεξγάηεο κε άιινπο αλάινγεο εκπεηξίαο θαη πξνζφλησλ κεηά απφ έγθξηζε ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Σα ζηειέρε ηεο Οκάδαο Έξγνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ζπλδένληαη κε 
νπνηαδήπνηε κνξθή ζρέζεο εξγαζίαο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη, ζπλεπψο, δελ γελλάηαη θακία 
ππνρξέσζε, νπνηαζδήπνηε κνξθήο, ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο απέλαληί ηνπο 

ε πεξίπησζε έλσζεο/θνηλνπξαμίαο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ηα αλσηέξσ 
ζηνηρεία ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο αξθεί λα πιεξνχληαη αζξνηζηηθά απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο. 
Χζηφζν, ε εκπεηξία θαη ηα πξνζφληα ησλ ζηειερψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ ζα πξέπεη πιεξνχληαη αηνκηθά ζην 
πξφζσπν ηνπ θάζε κέινπο πνπ ζηειερψλεη ηελ Οκάδα Έξγνπ.  

2.2.7 Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο
40

  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην 
πξφηππν ISO 9001:2015 ή ηζνδχλακν αλαγλσξηζκέλν πξφηππν, ζε ηνπιάρηζηνλ έλα ή θαη πεξηζζφηεξα εθ 
ησλ επφκελσλ αληηθεηκέλσλ:  

                                                
40

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πξφηππα είλαη πξναηξεηηθά, ήηνη ηίζεληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, θαηά ηελ θξίζε θαη ηε 
δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Α.Α. θαη πξέπεη λα ζρεηίδνληαη θαη λα είλαη αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο (Πξβι. 
άξζξν 82 λ. 4412/2016) 
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 Παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο θνξέσλ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα ζηα πιαίζηα 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ή 

 Γηαρείξηζε έξγσλ ή 

 ρεδίαζε θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ.  

εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ θάιπςε ηεο απαίηεζεο αξθεί ε ζπκκφξθσζε κε έλα εθ ησλ παξαπάλσ 
αλαθεξφκελσλ πεδίσλ. ε πεξίπησζε έλσζεο/θνηλνπξαμίαο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιιεη θνηλή 
πξνζθνξά, ε ειάρηζηε απαίηεζε ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, αξθεί λα πιεξείηαη αζξνηζηηθά απφ ηα κέιε 
ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο. 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ  

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

41
. 

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

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

42
. 

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

43
. Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ 
44

. 

Ζ εθηέιεζε ηνπ παξαδνηένπ 4.1.1. «Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνχ Έμππλεο Σειεκαηηθήο Γηαρείξηζεο θαη 
Παξαθνινχζεζεο Απνβιήησλ (Κάδνη Απνβιήησλ)» σο πξνο ην ζθέινο ησλ απαξαίηεησλ επηηφπησλ 
εξγαζηψλ ηνπνζέηεζεο/εγθαηάζηαζεο/παξακεηξνπνίεζεο θαη ηεο έλαξμεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο 
(ηειεκεηξηθή απνζηνιή δεδνκέλσλ) ηνπ θπζηθνχ εμνπιηζκνχ ηειεκεηξίαο επί ηνπ πεδίνπ πνπ πεξηγξάθεηαη 
ζηελ ζρεηηθή πεξηγξαθή ηνπ παξαδνηένπ (4.1.1) ηεο Δλφηεηαο Α.3 ηνπ Μέξνπο Α ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο 
παξνχζεο («Α. Σνπνζέηεζε θαη Παξακεηξνπνίεζε Φπζηθνχ Δμνπιηζκνχ Σειεκεηξίαο Κάδσλ Απνβιήησλ») 
γίλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή, αλ ε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ, απφ έλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έλσζε απηή

45
. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο απνθιείεηαη απφ ηε πεξαηηέξσ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

2.2.9 Καλφλεο απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ  

Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο 
θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο 
δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 Σππνπνηεκέλν 
Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) (Β/3698/16-11-2016), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα 
Παξάξηεκα ΗΗ,, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. Σν 
ΣΔΤΓ

46
 θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηεο 

Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

                                                
41

 Πξβι άξζξν 78 παξ.1 ηνπ λ. 4412/2016. Γχλαληαη, επίζεο, λα ζηεξίδνληαη θαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ/ ησλ 
ππεξγνιάβσλ, ζηνπο νπνίνπο πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ηελ εθηέιεζε ηκήκαηνο/ ηκεκάησλ ηεο ππφ αλάζεζεο 
ζχκβαζεο   

42
 Πξβι άξζξν 78 παξ. 1 εδ. 2 ηνπ λ. 4412/2016.   

43
 Ζ απαίηεζε απηή ηίζεηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο A.A., άιισο δηαγξάθεηαη.   

44
 Πξβι ηειεπηαίν εδάθην παξ. 1 άξζξνπ 78  λ. 4412/2016.   

45
 Γπλαηφηεηα ηεο A.A. ζχκθσλα κε ην άξζξν 78 παξ. 2 λ. 4412/2016 λα απαηηεί ηελ εθηέιεζε νξηζκέλσλ θξίζηκσλ 

θαζεθφλησλ απεπζείαο απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνζθέξνληα ή, αλ ε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ, απφ έλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έλσζε απηή. 

46
 Σν ΣΔΤΓ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα Μέξε: Μέξνο Η Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή, Μέξνο ΗΗ Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, Μέξνο ΗΗΗ Κξηηήξηα απνθιεηζκνχ, 
Μέξνο IV Κξηηήξηα Δπηινγήο, ..., Μέξνο VI Σειηθέο δειψζεηο  
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ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 15/2016 (ΑΓΑ:  ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ) θαη 23/2018 (ΑΓΑ: 
Φ3ΖΗΟΞΣΒ-Κ3Δ). Σν ΣΔΤΓ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΑΓΖΤ 
(www.eaadhsy.gr ) θαη (www.hsppa.gr ). 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ην 
νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο γηα ην ζχλνιν ησλ 
θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία 
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ. Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν 
λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ 
θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί 
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο. ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Σππνπνηεκέλν 
Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

Δπηπιένλ, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6.α,β, 
νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ζηνλ θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» ζπκπιεξσκέλνπο ηνπο 
πίλαθεο Η-1, Η-2, ΗΗ-1, ΗΗ-2 θαη ΗΗ-3 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηεο παξνχζαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλαθεξφκελα 
ζηελ πεξ. Β.4 ηεο παξ. 2.2.9.2 «Απνδεηθηηθά Μέζα» (δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ηεθκεξίσζεο ησλ πηλάθσλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ).  

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα
47

 

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

48
. 

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

49
. 

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

50
. 

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

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

51
. 

Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη πξνζθέξνληεο 
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
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 Πξβ. άξζξν 80 λ. 4412/2016  Δπηζεκαίλεηαη, πεξαηηέξσ φηη ε A.A. δεηάεη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα 
πξνζθνκίζνπλ κφλν εθείλα ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ θαη ζηα θξηηήξηα 
επηινγήο πνπ έρεη νξίζεη ζηα άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.8 ηεο παξνχζαο. Δάλ, γηα παξάδεηγκα, δελ απαηηήζεη ειάρηζηα 
επίπεδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηφηε δελ ζα δεηήζεη νχηε ηα απνδεηθηηθά κέζα 
ηεο παξ. Β.3 ηεο παξνχζαο   

48
 Πξβι άξζξν 104 παξ. 1 λ. 4412/2016 

49
 Πξβι άξζξν 78 παξ. 1 λ. 4412/2016 

50
 Ζ αλαθνξά ζηελ παξ. 2.2.3.4 πξνβιέπεηαη εθφζνλ ε A.A. νξίζεη ζηε Γηαθήξπμε έλαλ, πεξηζζφηεξνπο ή φινπο ηνπο 

ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηεο ελ ιφγσ παξαγξάθνπ. πκπιεξψλεηαη αλαιφγσο  (πξβι παξ. 1 άξζξν 78 λ. 4412/2016 
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 Πξβι άξζξν 79 παξ. 6 λ. 4412/2016. 
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α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη 
απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή 
ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν 
πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο 
αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή 
ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα 
αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν, 

β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2 θαη 2.2.3.3 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή 
ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο  

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

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

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

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

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

52
. 

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

B.2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ άζθεζε 
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή 
εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο 
κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή 
εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν 
πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ 
ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 
βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε 
δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 
αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
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      Άξζξν 80 παξ.2γ ηνπ Ν.4412/2016, φπσο πξνζηέζεθε απφ ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν.4488/2017 
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εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ 
απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο.

53
 

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

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

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

54
 . Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα βάζηκν ιφγν, δελ 

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

55
 

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα 
θάησζη αληίγξαθα ή/θαη πξσηφηππα δηθαηνινγεηηθψλ σο ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ησλ δεινχκελσλ ζηνηρείσλ 
ζηνπο πίλαθεο Η-1, Η-2, ΗΗ-1, ΗΗ-2 θαη ΗΗ-3: 

 Β.4.1 : Γηα ηνπ πίλαθεο Η-1 θαη Η-2: 
o α) ε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδφηεο/πειάηεο είλαη δεκφζηνο θνξέαο: Βεβαίσζε θαιήο 

εθηέιεζεο/νινθιήξσζεο ή πξσηφθνιιν/πηζηνπνηεηηθφ νξηζηηθήο παξαιαβήο πνπ 
ζπληάζζεηαη ή ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα δεκφζηα αξρή.  

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

 Β.4.1 : Γηα ηνπ πίλαθεο ΗΗ-1, ΗΗ-2, ΗΗ-3: 
o α) Πίλαθαο ΙΙ-1:  

 Πίλαθαο πξνζσπηθνχ ηεο επηζεψξεζεο εξγαζίαο ηνπ ππνςεθίνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα, ζηνλ νπνίν δειψλνληαη νη εξγαδφκελνη κε εμαξηεκέλε ζρέζε εξγαζίαο πνπ 
απνηεινχλ κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ή / θαη θαηαζηαηηθφ / ΦΔΚ εθπξνζψπεζεο, απφ 
ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ νη εηαίξνη ή κέιε Γηνίθεζεο ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ πνπ 
έρνπλ δεισζεί ζηελ Οκάδα Έξγνπ. 

o β) Πίλαθαο ΙΙ-2:  

 Καηά πεξίπησζε αληίγξαθα ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο ηνπ δεηνχκελνπ εθπαηδεπηηθνχ 
πξνθίι/επηζηεκνληθήο εμεηδίθεπζεο θαη πηζηνπνηήζεσλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο 
έξγνπ.  

o γ) Πίλαθαο ΙΙ-3:  

 Καηά πεξίπησζε αληίγξαθα ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο ηεο εκπεηξίαο ησλ κειψλ ηεο 
νκάδαο έξγνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία ζα πξέπεη λα 
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 Πξβι. Παξάξηεκα XI Πξνζαξηήκαηνο Α λ. 4412/2016. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Α.Α. απαηηεί ζηελ εθάζηνηε δηαθήξπμε, 
θαηά πεξίπησζε, γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο βεβαίσζε εγγξαθήο ζε έλα απφ ηα 
ζρεηηθά Δπηκειεηήξηα/ Μεηξψα, θαηά πεξίπησζε . 

54
 πκπιεξψλεηαη απφ ηελ Α.Α. κε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην Μέξνο I ηνπ 

Παξαξηήκαηνο XII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016 ( π.ρ. ηξαπεδηθή βεβαίσζε γηα ηελ πηζηνιεπηηθή 
ηθαλφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ) ή/ θαη απνζπάζκαηα νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θιπ), 
ηα νπνία αληηζηνηρνχλ, ζε θάζε πεξίπησζε, ζηα θξηηήξηα νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο πνπ έρεη 
ζέζεη ε Α.Α. ζην άξζξν 2.2.5. 

55
 Ζ θαηαιιειφιεηα ηνπ πξνζθνκηδφκελνπ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα εγγξάθνπ γηα ηελ απφδεημε ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ επάξθεηαο ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε ηεο Α.Α. (πξβι. άξζξν 80 παξ. 4 εδ. β λ. 4412/2016) 
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ηεθκεξηψλνπλ ηελ εκπεηξία πνπ δεηείηαη λα πιεξείηαη ζην πξφζσπν ηνπ θάζε 
κέινπο ηεο Οκάδαο Έξγνπ, θαηά ηξφπν ζαθή θαη εηδηθφ.  

Όια ηα παξαπάλσ δεηνχκελα ηεο παξ. Β4.1 ηζρχνπλ θαη ζηε πεξίπησζε ζηειέρσζεο ηεο νκάδαο έξγνπ κε 
επηπιένλ άηνκα πέξαλ ησλ ειάρηζησλ απαηηνχκελσλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2.2.6.β. ε δηαθνξεηηθή 
πεξίπησζε δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε. 

Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.7 νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ελ ηζρχ πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2015 ή ηζνδχλακν αλαγλσξηζκέλν 
πηζηνπνηεηηθφ, ην νπνίν έρεη εθδνζεί απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο.  

Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη 
λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. 
ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ 
έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, 
ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 
(λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία 
εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Β.7. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο
56

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

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

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

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

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

57
 

Σνλίδεηαη φηη αλαθνξηθά κε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ ρξφλνπ έθδνζεο θαη ηζρχνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη 
ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε θαη ην αξηζκ. πξση. 5035/28-9-2018 έγγξαθν ηεο 
ΔΑΑΓΖΤ (ΑΓΑ: 6ΓΛΚΟΞΣΒ-ΟΤΦ) πνπ βξίζθεηαη αλαξηεκέλν θαη ειεχζεξα πξνζβάζηκν ζηνλ ηζηφηνπν 
«ΓΗΑΤΓΔΗΑ» θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΑΓΖΤ, κε ζέκα: «Εεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ ρξφλνπ έθδνζεο θαη 
ηζρχνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν (δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο) γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ». 

ρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ 
ζε δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ δηεπθξηλίδνληαη ηα θάησζη, ηα νπνία αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ/εγγξάθσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2.2.9. ηεο παξνχζαο: 

1. Απιά αληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ: 

Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ησλ 
δεκνζίσλ εγγξάθσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 4250/2014. εκεησηένλ φηη ε παξαπάλσ ξχζκηζε δελ θαηαιακβάλεη ηα 
ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα (ι.ρ. πιεξεμνχζηα, έλνξθεο βεβαηψζεηο θ.ν.θ.), γηα ηα νπνία ζπλερίδεη λα 
πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο θεθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ. 
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 Πξβι άξζξν 83 λ. 4412/2016.  
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 Πξβι. άξζξν 78 παξ. 1/ 80 παξ. 1 λ. 4412/2016. Ζ σο άλσ δέζκεπζε ζα κπνξνχζε λα πξνθχπηεη απφ ηδησηηθφ 
ζπκθσλεηηθφ κεηαμχ πξνζθέξνληνο θαη ηξίηνπ, ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, ή απφ νπνηνδήπνηε άιιν 
θαηάιιειν κέζν 

ΑΔΑ: Ψ7ΓΜΩΡ0-7ΔΜ
19PROC004666272 2019-03-22



 

 

            ζει. 22/74 

2. Απιά αληίγξαθα αιινδαπώλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ: 

Δπίζεο, γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 
αιινδαπέο αξρέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλα απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο 
ρψξαο απηήο, θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ 
Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν4194/2013). εκεηψλεηαη φηη δελ ζίγνληαη θαη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, νη απαηηήζεηο 
ππνβνιήο δεκνζίσλ εγγξάθσλ κε ζπγθεθξηκέλε επηζεκείσζε (APOSTILLE), νη νπνίεο απνξξένπλ απφ 
δηεζλείο ζπκβάζεηο ηεο ρψξαο (χκβαζε ηεο Υάγεο) ή άιιεο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο (βι. θαη ζεκείν 6.2.)  

 

 

3. Απιά αληίγξαθα ηδησηηθώλ εγγξάθσλ:  

Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ηα νπνία 
έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ 
(Ν 4194/2013), θαζψο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ 
ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 4250/2014.  

4. Πξσηόηππα έγγξαθα θαη επηθπξσκέλα αληίγξαθα  

Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά θαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
εγγξάθσλ, εθφζνλ ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο.   

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο
58

  

Κξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ε νπνία ζα ιάβεη ππφςε 
ηελ ζηαζεξή ηηκή € 64.800,00 θαη ζα πξνθχςεη απνθιεηζηηθά βάζεη ησλ θάησζη πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ : 

 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ 
(Κλ) 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ 

(ζλ) 

Κ1 
Αληίιεςε θνξέα αλαθνξηθά κε ην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο 
ζχκβαζεο 

ζ1: 25% 

Κ2 Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο  ζ2: 50% 

Κ3 Λεηηνπξγία θαη δνκή νκάδαο έξγνπ ζ3: 25% 

ΑΘΡΟΗΜΑ ΤΝΟΛΟΤ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ ΒΑΡΤΣΖΣΑ (ζ1+ζ2+ζ3): 100% 

 

Κξηηήξην Κ1: Αμηνινγείηαη ε αληίιεςε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα αλαθνξηθά κε ην ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα 
πινπνίεζεο ηεο πξάμεο INTERNET OF BINS θαη ην εηδηθφηεξν ζεκαηηθφ αληηθείκελν ηεο πξάμεο ζε φξνπο 
ζηφρσλ, απνηειεζκάησλ θαη εθξνψλ. 

Κξηηήξην Κ2: Αμηνινγείηαη ε θαηαιιειφηεηα ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ζα πξνηαζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, ε ζαθήλεηα, ε πξαθηηθφηεηα θαη ε εθηθηφηεηα εθαξκνγήο 
ηεο. Δπίζεο, ε θαηαιιειφηεηα ησλ εξγαιείσλ θαη κέζσλ πνπ ζα πξνηαζνχλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 
κεζνδνινγίαο θαη ε ρξεζηηθφηεηα ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. Θα αμηνινγεζεί 
ζεηηθά, ε ρξήζε εξγαιείσλ αλνηρηνχ θψδηθα.

59
 Δπηπιένλ αμηνινγείηαη ν βαζκφο επάξθεηαο ηεο αλάιπζεο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, δειαδή, ε θαηαγξαθή ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξέρνληαη ζην πιαίζην ησλ 
δηαθφξσλ θάζεσλ ηνπ έξγνπ. Σέινο, θξίλεηαη ην βάζνο θαη ε αθξίβεηα ηεο αλάιπζεο ηνπ έξγνπ ζε 
δξαζηεξηφηεηεο, παθέηα εξγαζίαο θαη παξαδνηέα θαη ν βαζκφο θάιπςεο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ 
πξνθχπηεη απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε.  

Κξηηήξην Κ3: Αμηνινγείηαη ε νξζνινγηθφηεηα θαη ε επάξθεηα ηεο θαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ/ξφισλ ησλ 
ζηειερψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ, ζηα δηαθνξεηηθά αληηθείκελα, ηηο θάζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ, ην 
πιαίζην επηθνηλσλίαο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ν βαζκφο θάιπςεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζπκβαηηθνχ 
αληηθεηκέλνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαπάλσ θαηαλνκή. 

                                                
58

 Πξβι άξζξν 86 παξ. 1 θαη ηππνπνηεκέλν έληππν 2 Παξαξηήκαηνο II (Πξνθήξπμε ζχκβαζεο), παξ. II.2.5 
Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/1986 ηεο Δπηηξνπήο (L 296) 

59
  Αθνξά ζε εξγαιεία, πέξαλ ησλ φζσλ πεξηγξάθνληαη ζηε παξνχζα δηαθήξπμε θαη απνηεινχλ πξναπαηηνχκελεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπνπ ε κε θάιπςε ηνπο επηζχξεη πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία. 
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εκεηψλεηαη επίζεο φηη: 

- ε ππεξθάιπςε ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ ησλ παξαγξάθσλ 2.2.6.α θαη 2.2.6.β δελ αμηνινγείηαη σο 
θξηηήξην αλάζεζεο.  

- νη νηθνλνκηθνί θνξείο δχλαηαη λα ζηειερψλνπλ ηελ νκάδα έξγνπ θαη κε επηπιένλ άηνκα πέξαλ ησλ 
ειάρηζησλ απαηηήζεσλ ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλαθεξφκελα ζηε παξ. 2.3.2 ηεο παξνχζαο. 

- γηα ηελ ηζφηηκε θαη ρσξίο δηαθξίζεηο αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη πξνο απνθπγή 
παξεξκελεηψλ, ηνλίδεηαη φηη ηπρφλ πξνζθνξά ή γεληθή αλαθνξά ζε επηπιένλ παξαδνηέα ή ππν-
παξαδνηέα ή/θαη ππεξεζίεο πέξαλ ησλ απαηηήζεσλ, φπνπ ζχκθσλα κε ηε πξνζθνξά ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηε θξίζε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ, δελ ηεθκεξηψλεηαη ε εηδηθφηεξε 
επηπιένλ πξνζηηζέκελε αμία-πνηνηηθή ζπκβνιή ηνπο ζηελ απφδνζε ηεο ζχκβαζεο, δελ ζα ζπληζηνχλ 
κφλν θαη αλαγθαίν ηεθκήξην ππεξθάιπςεο ησλ απαηηήζεσλ, ψζηε λα ηχρνπλ αληίζηνηρεο επηπιένλ 
βαζκνινγίαο ζηα ζρεηηθά θξηηήξηα. 

2.3.2 Βαζκνιφγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξψλ 
60

  

Ζ βαζκνιφγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 βαζκνχο ζηελ πεξίπησζε πνπ 
ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 120 βαζκνχο 
φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ. Κξηηήξηα κε βαζκνινγία κηθξφηεξε απφ 
100 βαζκνχο (ήηνη πνπ δελ θαιχπηνπλ/παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 
παξνχζαο) επηθέξνπλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

Κάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο
61

.  

Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο ζπληειεζηή 
βαξχηεηαο επί ηε βαζκνινγία ηνπ, ε δε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο ζα πξνθχπηεη απφ ην 
άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ. 

Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν :  

U = ζ1*Κ1 + ζ2*Κ2 + ζ3*Κ3 = 0,25*Κ1 + 0,5*Κ2 + 0,25*Κ3 

Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο ζπγθεληξψλεη ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ U. 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ 

2.4.1 Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

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

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

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

62
. 

2.4.2 Υξφλνο θαη Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  

2.4.2.1. Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 1.5 είηε (α) κε 
θαηάζεζή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή είηε 
(γ) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Πιαηεία 
Γελλεκαηά, Φηιηππηάδα, 48200, Πξέβεδα). ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην 
πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ 
δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαη ζηε παξνχζα. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. 
Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ε 
αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. 

                                                
60

 Πξβι άξζξν 86 παξ. 11, 13 θαη 16 λ. 4412/2016 
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 Ζ βαζκνιφγεζε πξέπεη λα είλαη πιήξσο θαη εηδηθά αηηηνινγεκέλε θαη λα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά, εθηφο απφ ηε 
βαζκνινγία, θαη ηελ ιεθηηθή δηαηχπσζε ηεο θξίζεο αλά θξηηήξην. 
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2.4.2.2. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο), ζηνλ νπνίν πξέπεη λα 
αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 

 

 

 

 

 

Πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ 

ΦΑΚΔΛΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ: 

ΠΡΟΦΔΡΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ: 

[ΠΛΖΡΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑ ή ΔΠΩΝΤΜΗΩΝ Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΔΝΩΖ/ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ] 

γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο κε ηίηιν:  

«Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο γηα ηελ Τινπνίεζε ηεο Πξάμεο κε Αθξσλύκην “INTERNET OF BINS”» 

ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”» 

Αξηζκ. Γηαθήξπμεο:  

κε Αλαζέηνπζα Αξρή ηνλ Γήκν Εεξνχ 

θαη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ….. 

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

Με ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηα αθφινπζα: 

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

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

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

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

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

. 

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

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

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

63
  

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

ηνπ λ. 4412/201664, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.9.1. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Οη πξνζθέξνληεο 

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

65
.  

θαη  

β) ζπκπιεξσκέλνπο ηνπο πίλαθεο Η-1, Η-2, ΗΗ-1, ΗΗ-2 θαη ΗΗ-3 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηεο παξνχζαο ζχκθσλα κε 
ηηο αληίζηνηρεο αλαιπηηθέο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ: 

1) ην ΣΔΤΓ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε 
2) ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο έλσζεο ζην νπνίν ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη θαη‟ ειάρηζην ην 

εηδηθφηεξν κέξνο πινπνίεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ θάζε κέινο ηεο Έλσζεο, ε θαηαλνκή 
ηεο ακνηβήο κεηαμχ ησλ κειψλ θαη λα νξίδεηαη ν/νη εθπξφζσπνο-νη ηεο Έλσζεο θαη νη αληίζηνηρεο 
αξκνδηφηεηεο ηνπ.  

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

2.4.4 Φάθεινο «Σερληθή Πξνζθνξά» 

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

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

1. Αληίιεςε Οηθνλνκηθνύ Φνξέα ζρεηηθά κε ην Πιαίζην Τινπνίεζεο ηεο ύκβαζεο 

 Αλαθνξέο ζρεηηθά κε ην ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα. 

 Αλαθνξέο ζηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ηεο πξάμεο “INTERNET OF BINS”. 

 Οπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν θξηζεί ζθφπηκν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πξνο ηεθκεξίσζε ηνπ 
επηπέδνπ αληίιεςεο ηνπ ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο, ην αληηθείκελν θαη ην πιαίζην ζην νπνίν 
εληάζζεηαη ε πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο.  

2. Μεζνδνινγηθό Πιαίζην Τινπνίεζεο πκβαηηθνύ Αληηθεηκέλνπ 

 Αλαθνξά ζηε πξνηεηλφκελε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πινπνίεζεο πνπ ζα εθαξκνζηεί απφ ηνλ 
Οηθνλνκηθφ Φνξέα. 

 Δμεηδίθεπζε θαη ηεθκεξίσζε ηεο πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο πνπ ζα εθαξκνζζεί 
απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζε επίπεδν παθέησλ εξγαζίαο, παξαδνηέσλ θαη δξάζεσλ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηερληθψλ θαη εξγαιείσλ. 

 Παξάζεζε ηνπ ζπκπιεξσκέλνπ Φχιινπ πκκφξθσζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο IV ηεο δηαθήξπμεο πνπ 
αθνξά ζηνλ εμνπιηζκφ ηειεκεηξίαο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο ηνπ παξαξηήκαηνο. 

 Αλάιπζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

 Οπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν θξηζεί ζθφπηκν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πξνο ηεθκεξίσζε ηνπ 
κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ πινπνίεζεο πνπ ζα εθαξκφζεη. 

3. Οκάδα Έξγνπ  

 Οξγαλσηηθφ ζρήκα πινπνίεζεο.  

 Πιαίζην επηθνηλσλίαο/ζπλεξγαζίαο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 Οπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν θξηζεί ζθφπηκν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ηεθκεξηψλεη ηελ 
νξζνινγηθή δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο έξγνπ γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο θαη 
απφδνζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

4. Παξαξηήκαηα 
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 Βι. άξζξν 93 πεξ. β ηνπ λ. 4412/2016 
64

 Γεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ Β 3698/16.11.2016. Σν ΣΔΤΓ ηζρχεη ππνρξεσηηθά (απφ 7-12-2016) γηα δεκφζηεο 
ζπκβάζεηο θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15/2016 (ΑΓΑ: ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ) www.eaadhsy.gr  
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 ε μερσξηζηφ Παξάξηεκα κε ηίηιν: «Σεθκήξηα πκκφξθσζεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 
Δμνπιηζκνχ» ζην ηέινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ αληίγξαθα ή 
πξσηφηππα ηα επίζεκα ηερληθά θπιιάδηα θαηαζθεπαζηή ή/θαη ηπρφλ άιια επίζεκα ηεθκήξηα 
ζπκκφξθσζεο κε ηηο δεηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ θπζηθνχ εμνπιηζκνχ ηειεκεηξίαο ηνπ 
παξαδνηένπ 4.1.1. φπσο αλαιχνληαη ζην Παξάξηεκα IV ηεο παξνχζαο.  
 
 
 

Γηα ηελ ηζφηηκε θαη ρσξίο δηαθξίζεηο αληηκεηψπηζε/αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ αιιά θαη γηα ηελ 
επίηεπμε θνηλήο βάζεο αλαθνξάο, ε ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί δαθηπινγξαθεκέλε θαη 
αξηζκεκέλε θαηά ζειίδα, ζχκθσλα κε ηνπο θάησζη φξνπο (επί πνηλή απνθιεηζκνχ): 

1) κέγηζηνο ζπλνιηθφο αξηζκφο ζειίδσλ αλάιπζεο φισλ ησλ σο άλσ ελνηήησλ-κεξψλ (εθηφο ηνπ 
παξαξηήκαηνο: «Σεθκήξηα πκκφξθσζεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ Δμνπιηζκνχ») : 150 ζειίδεο 
(δελ πξνζκεηξάηαη ην εμψθπιιν θαη νπηζζφθπιιν), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ πηλάθσλ, 
ζρεκάησλ θαη εηθφλσλ (ή/θαη άιισλ γξαθηθψλ), 

2) πεξηζψξηα ζειίδαο 2 cm (άλσ, θάησ, δεμηά αξηζηεξά),  
3) κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο βαζηθνχ θεηκέλνπ (εθηφο επηθεθαιίδσλ θαη ηίηισλ): 10  
4) δηάζηηρν θεηκέλνπ: Μνλφ 
5) θεθαιίδα-ππνζέιηδν: πξναηξεηηθά. 

ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ Έλσζε/Κνηλνπξαμία ζα πξέπεη ζηε Σερληθή Πξνζθνξά λα 
πεξηγξάθεηαη ζαθψο θαη εηδηθψο ε ζπκβνιή ηνπ θάζε κέινπο ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο ζηελ απφδνζε ηεο 
ζχκβαζεο, ζε φξνπο: ηκήκαηνο πινπνίεζεο θαη βαζκνχ ζπκκεηνρήο.  

To ζχλνιν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα ππνβιεζεί θαη ειεθηξνληθά ζε νπηηθφ δίζθν (CD ή DVD) ή usb εληφο 
ηνπ θαθέινπ «Σερληθή Πξνζθνξά» ζε αξρείν ηχπνπ “.pdf” (επί πνηλή απνθιεηζκνχ).  

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

66
. 

2.4.6 Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ
67

   

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

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

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

2.4.7 Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ
68

 

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

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

69
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 Βι. άξζξν 58 ηνπ λ. 4412/2016 
67

 Πξβι άξζξν 97 λ. 4412/2016 
68

 Άξζξν 91 ηνπ λ. 4412/2016 
69

 Πξβι άξζξα 92 έσο 97, ην άξζξν 100 θαζψο θαη ηα άξζξα 102 έσο 104 ηνπ λ. 4412/16 
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β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή 
δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ 
απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, 

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

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, 

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

δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

ε) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  

ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχζεο 
δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο. 
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3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  

3.1.1 Γηαδηθαζία Απνζθξάγηζεο Πξνζθνξψλ 

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

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέρνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν εθπξφζεζκα 
επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα 
έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο 
ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ζα γίλεη σο εμήο: 

α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ν 
θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ φια 
ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν. Ζ Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά. Οη 
πξνζθέξνληεο/ζπκκεηέρνληεο ή νη λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνη ηνπο απνρσξνχλ. 

β) ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ 
απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ πνπ δελ γίλνληαη απνδεθηέο θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ηελ απνδνρή ή/θαη 
βαζκνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ θαηά ηα αλσηέξσ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ ζα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε (άξζξ. 127, Ν.4412/2016).  

Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο.
70

 Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο 
ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016. 

Αλ νη ηζνδχλακεο πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη 
ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. Ζ 
θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 

3.1.2 πκπιήξσζε – Απνζαθήληζε Πιεξνθνξηψλ θαη Γηθαηνινγεηηθψλ 

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

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

Ζ πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια 
ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, 
δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ 
πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ 
ηελ νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ 
ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74), κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ 

                                                
70

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

εθηηκψκελε αμία έσο εμήληα ρηιηάδεο (60.000) επξψ, πιένλ ΦΠΑ, πνπ δελ δηελεξγνχληαη κε ειεθηξνληθά κέζα, 
εθδίδεηαη κία απφθαζε, θαηά ηα αλσηέξσ, αλεμαξηήησο ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο. (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 100, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ.18 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4497/2017)    
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ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά 
ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή ε 
δηεπθξίληζε, θαηά ην πξψην εδάθην, δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή 
ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε δηεπθξίληζε ή 
ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. 

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

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

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

3.2 Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο
71

 - Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ 
νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) 
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα 
δηθαηνινγεηηθά, πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 

Αλ κεηά ηελ απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ 
πξνζθνκηζζεί ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ 
αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο 
έγγξαθεο, εηδνπνίεζήο ηνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία 
θαη‟ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.  

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

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

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

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

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

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ ηελ 
Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο 
επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

3.3 Καηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο 
δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη απνδεθηή 
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πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, κε θάζε 
πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, επί απνδείμεη.  Καηά ηεο αλσηέξσ 
απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016. Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο 
απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο 

θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν
72.

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζέηνληάο ηνπ 
πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο 
πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα 
πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ 
ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.  

 3.4 Δλζηάζεηο
73

  

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

αξρήο
74.

 H αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο 
αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ λ. 4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο 
δέθα (10) εκεξψλ, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έλζηαζεο ε νπνία κπνξεί λα γίλεη θαη κε ειεθηξνληθά κέζα. ηελ 
πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ε αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Με ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ 
ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε 
ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 127 ηνπ λ. 

4412/2016, ην νπνίν επηζπλάπηεηαη
75.

 Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη επηζηξέθεηαη κε 
πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ή κεξηθψο δεθηή.  

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο 
αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε 
ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε 
δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην 
ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.  
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4. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη εγγχεζε πξνθαηαβνιήο  

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

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

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

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

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

4.2  πκβαηηθφ Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

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

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

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

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

4.4 Τπεξγνιαβία 

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

Γελ επηηξέπεηαη ε αλάζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ παξαδνηένπ 4.1.1. «Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνχ Έμππλεο 
Σειεκαηηθήο Γηαρείξηζεο θαη Παξαθνινχζεζεο Απνβιήησλ (Κάδνη Απνβιήησλ)» σο πξνο ην ζθέινο ησλ 
απαξαίηεησλ επηηφπησλ εξγαζηψλ ηνπνζέηεζεο/εγθαηάζηαζεο/παξακεηξνπνίεζεο θαη ηεο έλαξμεο 
παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο (ηειεκεηξηθή απνζηνιή δεδνκέλσλ) ηνπ θπζηθνχ εμνπιηζκνχ ηειεκεηξίαο επί ηνπ 
πεδίνπ (gateway, αζχξκαηεο κνλάδεο, αηζζεηήξεο ζηάζκεο ππεξήρσλ κε ηα παξειθφκελα κεραληθά 
εμαξηήκαηα) γίλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή, αλ ε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη απφ έλσζε 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, απφ έλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έλσζε απηή. 

4.4.2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ αλαζέηνπζα 
αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη 

                                                
76
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ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Δπηπιένλ, 
ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ 
νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά 
ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο.

77
. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε 

ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο 
απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ 
ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα 
αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο έρεη ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 
ππεξγνιάβνπ φζνλ αθνξά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα-ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, ζχκθσλα 
κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο, ν Αλάδνρνο πξνζθνκίδεη φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ λένπ 
ππεξγνιάβνπ πνπ πξνηείλεη απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ 
Αλαδφρνπ, ν ππεξγνιάβνο πιεξνχζε επίζεο ηα αληίζηνηρα θξηηήξηα επηινγήο.  

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

4.5 Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 
θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 
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4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο
80

  

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

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

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

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 
ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ 
Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 
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 Πξβι παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ. 4412/2016 
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 Πξβι. άξζξν 201 λ. 4412/2016 
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 Γπλαηφηεηα ηεο Α.Α. λα πξνβιέςεη ζηε δηαθήξπμε ξήηξεο αλαζεψξεζεο/ πξναηξέζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή θαη 
εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζαθείο, αθξηβείο θαη ξεηέο ξήηξεο αλαζεψξεζεο, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη θαη 
ξήηξεο αλαζεψξεζεο ηηκψλ ή πξναηξέζεηο, επηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λέα δηαδηθαζία 
ζχλαςεο, αλεμαξηήησο ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ηεο ηξνπνπνίεζεο. Οη ξήηξεο απηέο αλαθέξνπλ ην αληηθείκελν θαη ηε 
θχζε ησλ ελδερφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ ή πξναηξέζεσλ, θαζψο θαη ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα 
ελεξγνπνηεζνχλ. Οη πξνβιεπφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή πξναηξέζεηο δε ζα πξέπεη λα κεηαβάινπλ ηε ζπλνιηθή θχζε 
ηεο ζχκβαζεο (Πξβι. άξζξν 132 παξ. 1 α ΣΟΤ Ν. 4412/2016). 
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5. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

5.1 Σξφπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηκεκαηηθά θαηφπηλ ππνβνιήο ησλ αληίζηνηρσλ 
παξαδνηέσλ φπσο απηά πεξηγξάθνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα: 

Κσδηθφο 
Παξαδνηένπ 

Πεξηγξαθή 
Πξνυπνινγηζκφο 

(€) 

Παθέην Δξγαζίαο 1 (Work Package 1): Γηαρείξηζε θαη πληνληζκφο Έξγνπ (Project Management and 
Coordination) 

1.1.2 Πιάλν Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο θαη Γξάζεσλ  € 3.000,00 

1.1.3 

πληνληζκφο Τινπνίεζεο Έξγνπ θαη Αλαθνξέο Πξνφδνπ € 10.000,00 

1
ε
 Αλαθνξά Πξνφδνπ (Πεξίνδνο 1/2019 – 6/2019) θαη 1

ν
 Αίηεκα 

Πηζηνπνίεζεο Γαπαλψλ 
€ 3.250,00 

2
ε
 Αλαθνξά Πξνφδνπ (Πεξίνδνο 7/2019 – 12/2019) θαη 2

ν
 Αίηεκα 

Πηζηνπνίεζεο Γαπαλψλ 
€ 3.250,00 

3
ε
 Αλαθνξά Πξνφδνπ (1/2010-3/2020), ρέδην Σειηθήο Έθζεζεο 

Οινθιήξσζεο θαη Σειεπηαίν Αίηεκα Πηζηνπνίεζεο Γαπαλψλ 
€ 3.500,00 

1.1.4 

Οξγάλσζε Δλαξθηήξηαο πλάληεζεο Έξγνπ θαη πκκεηνρή ζε 
πλαληήζεηο Δξγαζίαο (1 ζηελ Διιάδα θαη 2 ζηελ Αιβαλία) 

€ 2.300,00 

Γηνξγάλσζε Δλαξθηήξηαο πλάληεζεο (Kick-off) € 800,00 

Τπνζηήξημε πκκεηνρήο ζε κηα (1) πλάληεζε Δξγαζίαο ζηελ Διιάδα 
(έδξα PB2) 

€ 400,00 

Τπνζηήξημε πκκεηνρήο ζε κηα (1) πλάληεζε Δξγαζίαο ζηελ Αιβαλία 
(έδξα PB3) 

€ 550,00 

Τπνζηήξημε πκκεηνρήο ζε κηα (1) πλάληεζε Δξγαζίαο ζηελ Αιβαλία 
(έδξα PB4) 

€ 550,00 

Παθέην Δξγαζίαο 2 (Work Package 2): Δπηθνηλσλία θαη Γηάρπζε (Communication and Dissemination) 

2.1.1 

Πιάλν Δπηθνηλσλίαο/Γεκνζηφηεηαο θαη Έθζεζε Απνηίκεζεο 
(Διιάδα) 

€ 2.000,00 

Δθπφλεζε Πιάλνπ Δπηθνηλσλίαο/Γεκνζηφηεηαο € 1.500,00 

χληαμε Έθζεζεο Απνηίκεζεο € 500,00 

2.1.2 Γεκηνπξγηθφο ρεδηαζκφο Λνγφηππνπ ΄Έξγνπ  € 500,00 

2.1.3 

Ηζηνζειίδα Έξγνπ (Σξίγισζζε) € 6.000,00 

Έλαξμε παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηζηνζειίδαο (δεκνζίεπζε) € 4.000,00 

Οινθιήξσζε ελζσκάησζεο πιηθνχ € 2.000,00 

2.1.4 Δθιατθεπκέλε Έθδνζε Έξγνπ (Layman’s Report)-Σξίγισζζε € 1.500,00 

Παθέην Δξγαζίαο 3 (Work Package 3): Βειηίσζε ηεο Γηαζπλνξηαθήο Ηθαλφηεηαο ζηε Γηαρείξηζε Γεκνηηθψλ 
ηεξεψλ Απνβιήησλ (Improvement of the Cross border MSWM Capacity) 

3.1.1 

Τπνζηήξημε Γηαγσληζηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιάλν Δλεξγεηψλ € 4.000,00 

Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Τπφγεησλ Κάδσλ Γεκνηηθψλ Απνβιήησλ 
θαη Δμνπιηζκνχ Αλχςσζεο Κάδσλ: Απνινγηζηηθή Έθζεζε Τπεξεζηψλ 

€ 1.500,00 

Πξνκήζεηα Απνξξηκκαηνθφξνπ: Απνινγηζηηθή Έθζεζε Τπεξεζηψλ € 1.500,00 

Πιάλν Δλεξγεηψλ «Κχθινπ Εσήο Πξνκεζεηψλ» € 1.000,00 

Παθέην Δξγαζίαο 4 (Work Package 4): Αλάπηπμε Κνηλνχ Έμππλνπ πζηήκαηνο/Γηθηχνπ Παξαθνινχζεζεο 
Απνβιήησλ- Πηινηηθά Έξγα (Set up of a Smart Joint Waste Monitoring System/Network-Pilot Projects) 

4.1.1 

Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνχ Έμππλεο Σειεκαηηθήο Γηαρείξηζεο 
θαη Παξαθνινχζεζεο Απνβιήησλ (Κάδνη Απνβιήησλ) 

€ 17.000,00 

Σνπνζέηεζε θαη Παξακεηξνπνίεζε Φπζηθνχ Δμνπιηζκνχ Σειεκεηξίαο 
Κάδσλ Απνβιήησλ  

€ 10.000,00 

Έλαξμε Παξαγσγηθήο Λεηηνπξγίαο Λνγηζκηθνχ Οπηηθνπνίεζεο € 7.000,00 

4.1.2 
Πιάλν Βειηηζηνπνίεζεο Γηαρείξηζεο θαη Παξαθνινχζεζεο 
Απνβιήησλ (Αλάιπζε ελαξίσλ θαη Γεδνκέλσλ θαη 
Γηαρεηξηζηηθφ ρέδην) 

€ 10.000,00 

4.1.3 

Οινθιεξσκέλε Σερληθή, Οηθνλνκηθή θαη Πεξηβαιινληηθή 
Αμηνιφγεζε ησλ Πξαθηηθψλ θαη Γηαδηθαζηψλ πνπ 
Αλαπηχρζεθαλ θαη Δθαξκφζηεθαλ θαηά ηε Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ 
(Διιάδα) 

€ 3.000,00 

Παθέην Δξγαζίαο 5 (Work Package 5): Μεηαθνξά, Αληαιιαγή Σερλνγλσζίαο θαη Βησζηκφηεηα Απνηειεζκάησλ 

(Transfer, exchange of knowledge and Sustainability of Results) 

5.1.1 Έθζεζε Βησζηκφηεηαο Απνηειεζκάησλ Έξγνπ € 5.500,00 
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Κσδηθφο 
Παξαδνηένπ 

Πεξηγξαθή 
Πξνυπνινγηζκφο 

(€) 

(Διιάδα/Αιβαλία) 

ΤΝΟΛΟ (1.1.2+1.1.3+1.1.4+2.1.1+2.1.2+2.1.3+2.1.4+3.1.1+4.1.1+4.1.2+4.1.3+5.1.1): € 64.800,00 

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

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

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο  

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

Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ: 

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

β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο 

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

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

82
 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

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

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

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

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ
83

   

Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ 
άξζξσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 6.1. (Παξαθνινχζεζε ηεο χκβαζεο), 6.4. 
(Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ παξαδφζεσλ – αληηθαηάζηαζε), κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην 
αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν,  χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηηο πεξηπηψζεηο β' θαη δ' 
ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 νξγάλνπ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε 
νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
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6. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ  

6.1  Παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο  

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

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

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

6.2  Γηάξθεηα χκβαζεο
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6.2.1. Ζ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη ιήγεη ζηηο 31/3/2020. Γηα ηα επηκέξνπο 
ζηάδηα παξνρήο ππεξεζηψλ ή ππνβνιήο ησλ παξαδνηέσλ νξίδνληαη ηκεκαηηθέο /ελδηάκεζεο πξνζεζκίεο  σο 
εμήο:  

Κσδηθφο 
Παξαδνηένπ 

Πεξηγξαθή Υξνλνδηάγξακκα 

Παθέην Δξγαζίαο 1 (Work Package 1): Γηαρείξηζε θαη πληνληζκφο Έξγνπ (Project Management and 
Coordination) 

1.1.2 Πιάλν Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο θαη Γξάζεσλ  
Δληφο έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο ή/θαη θαηφπηλ νδεγηψλ 

απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή  

1.1.3 

πληνληζκφο Τινπνίεζεο Έξγνπ θαη Αλαθνξέο Πξνφδνπ 

1
ε
 Αλαθνξά Πξνφδνπ (Πεξίνδνο 1/2019 – 6/2019) 

θαη 1
ν
 Αίηεκα Πηζηνπνίεζεο Γαπαλψλ 

25/7/2019 

2
ε
 Αλαθνξά Πξνφδνπ (Πεξίνδνο 7/2019 – 12/2019) 

θαη 2
ν
 Αίηεκα Πηζηνπνίεζεο Γαπαλψλ 

24/1/2020 

3
ε
 Αλαθνξά Πξνφδνπ (1/2010-3/2020), ρέδην 

Σειηθήο Έθζεζεο Οινθιήξσζεο θαη Σειεπηαίν Αίηεκα 
Πηζηνπνίεζεο Γαπαλψλ 

25/3/2020 

1.1.4 

Οξγάλσζε Δλαξθηήξηαο πλάληεζεο Έξγνπ θαη πκκεηνρή ζε πλαληήζεηο Δξγαζίαο (1 
ζηελ Διιάδα θαη 2 ζηελ Αιβαλία) 

Γηνξγάλσζε Δλαξθηήξηαο πλάληεζεο (Kick-off) 
Δληφο έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο ή/θαη θαηφπηλ νδεγηψλ 

απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

Τπνζηήξημε πκκεηνρήο ζε κηα (1) πλάληεζε 
Δξγαζίαο ζηελ Διιάδα (έδξα PB2) 

Καηφπηλ νδεγηψλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή θαη ζχκθσλα κε ην 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο ζπλάληεζεο 

Τπνζηήξημε πκκεηνρήο ζε κηα (1) πλάληεζε 
Δξγαζίαο ζηελ Αιβαλία (έδξα PB3) 

Καηφπηλ νδεγηψλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή θαη ζχκθσλα κε ην 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο ζπλάληεζεο 

Τπνζηήξημε πκκεηνρήο ζε κηα (1) πλάληεζε 
Δξγαζίαο ζηελ Αιβαλία (έδξα PB4) 

Καηφπηλ νδεγηψλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή θαη ζχκθσλα κε ην 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο ζπλάληεζεο 

Παθέην Δξγαζίαο 2 (Work Package 2): Δπηθνηλσλία θαη Γηάρπζε (Communication and Dissemination) 

2.1.1 

Πιάλν Δπηθνηλσλίαο/Γεκνζηφηεηαο θαη Έθζεζε Απνηίκεζεο (Διιάδα) 

Δθπφλεζε Πιάλνπ Δπηθνηλσλίαο/Γεκνζηφηεηαο 
Δληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο ή 
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Κσδηθφο 
Παξαδνηένπ 

Πεξηγξαθή Υξνλνδηάγξακκα 

χληαμε Έθζεζεο Απνηίκεζεο 
Καηφπηλ νδεγηψλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή θαη πξηλ ηε ιήμε ηεο πξάμεο 

2.1.2 Γεκηνπξγηθφο ρεδηαζκφο Λνγφηππνπ Έξγνπ  
Δληφο έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο ή/θαη θαηφπηλ νδεγηψλ 

απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

2.1.3 

Ηζηνζειίδα Έξγνπ (Σξίγισζζε) 

Έλαξμε παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηζηνζειίδαο 
(δεκνζίεπζε) 

Δληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο γηα ηε βαζηθή ιεηηνπξγηθή 

ζρεδίαζε θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία  

Οινθιήξσζε ελζσκάησζεο πιηθνχ 
Δληφο ελφο (1) κελφο πξηλ ηελ επίζεκε 

ιήμε ηεο πξάμεο 

2.1.4 
Δθιατθεπκέλε Έθδνζε Έξγνπ (Layman’s Report)-
Σξίγισζζε 

Δληφο ελφο (1) κελφο πξηλ ηελ επίζεκε 
ιήμε ηεο πξάμεο 

Παθέην Δξγαζίαο 3 (Work Package 3): Βειηίσζε ηεο Γηαζπλνξηαθήο Ηθαλφηεηαο ζηε Γηαρείξηζε Γεκνηηθψλ 
ηεξεψλ Απνβιήησλ (Improvement of the Cross border MSWM Capacity) 

3.1.1 

Τπνζηήξημε Γηαγσληζηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιάλν Δλεξγεηψλ 

Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Τπφγεησλ Κάδσλ 
Γεκνηηθψλ Απνβιήησλ θαη Δμνπιηζκνχ Αλχςσζεο 
Κάδσλ: Απνινγηζηηθή Έθζεζε Τπεξεζηψλ  

Δληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ έθδνζε 
πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο 
πξνκήζεηαο θαη θαζ‟φιε ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 
πξνκεζεπηή  

Πξνκήζεηα Απνξξηκκαηνθφξνπ: Απνινγηζηηθή 
Έθζεζε Τπεξεζηψλ 

Δληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ έθδνζε 
πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο 
πξνκήζεηαο θαη θαζ‟φιε ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 
πξνκεζεπηή  

Πιάλν Δλεξγεηψλ «Κχθινπ Εσήο Πξνκεζεηψλ» 
Δληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ έθδνζε 

ηνπ ηειεπηαίνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο 
παξαιαβήο ησλ πξνκεζεηψλ 

Παθέην Δξγαζίαο 4 (Work Package 4): Αλάπηπμε Κνηλνχ Έμππλνπ πζηήκαηνο/Γηθηχνπ Παξαθνινχζεζεο 
Απνβιήησλ- Πηινηηθά Έξγα (Set up of a Smart Joint Waste Monitoring System/Network-Pilot Projects) 

4.1.1 

Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνχ Έμππλεο Σειεκαηηθήο Γηαρείξηζεο θαη Παξαθνινχζεζεο 
Απνβιήησλ (Κάδνη Απνβιήησλ) 

Σνπνζέηεζε θαη Παξακεηξνπνίεζε Φπζηθνχ 
Δμνπιηζκνχ Σειεκεηξίαο Κάδσλ Απνβιήησλ  

Δληφο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

Έλαξμε Παξαγσγηθήο Λεηηνπξγίαο Λνγηζκηθνχ 
Οπηηθνπνίεζεο 

Δληφο πέληε (5) κελψλ απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

4.1.2 

Πιάλν Βειηηζηνπνίεζεο Γηαρείξηζεο θαη 
Παξαθνινχζεζεο Απνβιήησλ (Αλάιπζε 
ελαξίσλ θαη Γεδνκέλσλ θαη Γηαρεηξηζηηθφ 
ρέδην) 

Έσο 30/12/2019 

4.1.3 

Οινθιεξσκέλε Σερληθή, Οηθνλνκηθή θαη 
Πεξηβαιινληηθή Αμηνιφγεζε ησλ Πξαθηηθψλ θαη 
Γηαδηθαζηψλ πνπ Αλαπηχρζεθαλ θαη 
Δθαξκφζηεθαλ θαηά ηε Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ 
(Διιάδα) 

Δληφο ελφο (1) κελφο πξηλ ηελ επίζεκε 
ιήμε ηεο πξάμεο 

Παθέην Δξγαζίαο 5 (Work Package 5): Μεηαθνξά, Αληαιιαγή Σερλνγλσζίαο θαη Βησζηκφηεηα Απνηειεζκάησλ 
(Transfer, exchange of knowledge and Sustainability of Results) 

5.1.1 
Έθζεζε Βησζηκφηεηαο Απνηειεζκάησλ Έξγνπ 
(Διιάδα/Αιβαλία) 

Δληφο ελφο (1) κελφο πξηλ ηελ επίζεκε 
ιήμε ηεο πξάμεο 

 

6.2.2. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο δε δχλαηαη λα παξαηαζεί πέξαλ ηεο 31/03/2020, παξά κφλν εάλ 
δεηεζεί θαη εγθξηζεί αίηεκα παξάηαζεο πινπνίεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ INTERNET OF BINS. ε απηήλ ηελ 
πεξίπησζε θαη ε ζχκβαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζα παξαηαζεί γηα φζν δηάζηεκα παξαηείλεηαη ην ζπλνιηθφ έξγν 
ρσξίο δηθαίσκα αχμεζεο νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. Παξάηαζε ηεο πινπνίεζεο επηκέξνπο παξαδνηέσλ είλαη 
δπλαηή θαηφπηλ έγγξαθνπ αηηήκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ πξηλ ηε ιήμε ηεο εκεξνκελία πινπνίεζήο ηνπο (φπσο 
νξίδεηαη αλσηέξσ), κε ηελ πξνυπφζεζε ζε θάζε πεξίπησζε φηη ζα νινθιεξσζνχλ πξηλ ηηο 31/03/2020 ή 
φπνηα λέα εκεξνκελία ιήμεο ηνπ έξγνπ INTERNET OF BINS νξηζηεί ζε πεξίπησζε ζπλνιηθήο ηνπ 
παξάηαζεο. 
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6.3 Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 

Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ 
ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 εδάθην δ‟ ηνπ άξζξνπ 221

85
 ηνπ λ. 4412/2016. 

Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν σο άλσ έιεγρνο, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν 
αλάδνρνο. 

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

ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφιεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 
αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 
ή/θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο 
δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη 
λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα 
ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 

Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κε απφθαζή ηνπ, ε 
νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή 
ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, 
πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 
218 ηνπ λ. 4412/2016. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ 
ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.

86
 

 

6.4  Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – Αληηθαηάζηαζε
87

 

ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή /θαη παξαδνηέσλ 
κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ 
απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη 
απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε 
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο 
δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 
4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.2.2 ηεο παξνχζαο, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ 
πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη 
ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

 

                                                
85

 Πξβι θαη παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016 
86

 Γηα ηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο -θχιαμεο πξβι άξζξν 68 παξ. 5 εδ. β΄ ηνπ λ. 3863/2010 
87

 Άξζξν 220 ηνπ λ. 4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο  

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Α.1 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

Α.1.1 πλνπηηθή Πεξηγξαθή ηεο Πξάμεο “INTERNET OF BINS” 

Ζ Πξάμε κε ηίηιν: «Joint Initiatives for Smart and Sustainable Municipal Solid Waste Management» θαη 
αθξσλχκην “INTERNET OF BINS” πινπνηείηαη κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο Γηαζπλνξηαθήο 
πλεξγαζίαο INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020” θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δ.Δ. κέζσ 
ηνπ Μεραληζκνχ Πξνεληαμηαθήο Βνήζεηαο ΗΗ (ΜΠΒ ΗΗ) (85%) θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο (15%). Ζ έληαμε ηεο 
πξάμεο ζην Πξφγξακκα INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020” εγθξίζεθε θαηφπηλ ζρεηηθήο 
απφθαζεο ηεο 3εο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο (JMC) ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε 
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 14/7/2017 θαη αθνινχζσο έιαβε θσδηθφ ζην MIS 5030885.  

Ζ πξάμε “INTERNET OF BINS” εληάζζεηαη ζηνλ Δηδηθφ ηφρν 1.1 ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Αχμεζε ηεο 
δπλακηθήο ησλ δηαζπλνξηαθψλ ππνδνκψλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ θαη ησλ 
απνβιήησλ» ππφ ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1 «Πξνψζεζε ηνπ πεξηβάιινληνο & βηψζηκεο κεηαθνξέο θαη 
δεκφζηεο ππνδνκέο». Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Πξάμεο αλέξρεηαη ζε € 653.366,98 εθ ησλ νπνίσλ € 
470.398,80 θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ Διιήλσλ Γηθαηνχρσλ θαη € 182.968,18 κεηαμχ ησλ Αιβαλψλ 
Γηθαηνχρσλ. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Τπν-έξγνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Γήκνο Εεξνχ) αλέξρεηαη ζην 
ζπλνιηθφ επηιέμηκν πνζφ ησλ € 306.871,80 

Ζ πξάμε “INTERNET OF BINS” ζπκβάιεη ζηελ άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ εληνπίδνληαη ζηε δηαζπλνξηαθή 
πεξηνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη νη νπνίνη ζπλδένληαη άξξεθηα κε: α) ηελ αλεπάξθεηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ 
ππνδνκψλ σο πξνο ην είδνο θαη ηα πνηνηηθά/ιεηηνπξγηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά (ηδίσο ζηελ Αιβαλία), β) ην 
ρακειφ βαζκφ δηείζδπζεο θαηλνηνκηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη εθαξκνγψλ/πξαθηηθψλ σο πξνο ην 
επηρεηξεζηαθφ θαη ηερληθφ επίπεδν ιεηηνπξγηθήο δηαρείξηζεο ησλ δεκφζησλ ππνδνκψλ θαη ηδίσο απηψλ πνπ 
αθνξνχλ ηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζε ηνπηθή (δεκνηηθή) θιίκαθα, κε απνηέιεζκα λα 
επεξεάδεηαη πνηθηινηξφπσο ε πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ αιιά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπξηζηηθνχ 
πξντφληνο θαη ηνπ γεληθφηεξνπ αζηηθνχ πξνθίι. Γεδνκέλσλ ησλ παξαπάλσ ζπλζεθψλ, εληνπίδεηαη ε αλάγθε 
γηα επαλαζρεδηαζκφ ηεο πξνζέγγηζεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζε δεκνηηθφ επίπεδν 
ζρεδηαζκνχ ζηε ινγηθή κεηάβαζεο ζηελ επνρή ησλ «νηθνινγηθψλ έμππλσλ πφιεσλ» θαη πξνο απηή ηε 
θαηεχζπλζε ε πξάμε “INTERNET OF BINS” δνκείηαη ζε ηξείο ζεκαηηθνχο ππιψλεο κε γλψκνλα ηε 
δηαζπλνξηαθή εθαξκνγή:  

1) ηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ-«έμππλσλ» πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο 
θέξνπζαο ηθαλφηεηαο δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο απηψλ κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη 
ινγηζκηθνχ (ηειεκεηξίαο) δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ ησλ δεκνηηθψλ πεξηεθηψλ ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ,  

2) ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αηζζεηηθήο φριεζεο κέζσ παξεκβάζεσλ ππνγεηνπνίεζεο θάδσλ αζηηθψλ ζηεξεψλ 
απνβιήησλ ζε θξίζηκα ζεκεία ελδηαθέξνληνο θαη  

3) ηελ εθαξκνγή θηιν-πεξηβαιινληηθψλ πξαθηηθψλ (θνκπνζηνπνίεζε, θακπάληεο επαηζζεηνπνίεζεο, 
δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα απνβιήησλ θαη αλάπηπμε δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ θαη εθαξκνγψλ γηα θηλεηά 
ηειέθσλα).  

Οη σο άλσ παξεκβάζεηο ζπλζέηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαηά ηξφπν εληαίν θαη αδηάζπαζην θαη ην ζηξαηεγηθφ 
ζθνπφ ηεο πξάμεο ν νπνίνο θαη είλαη ε αλαβάζκηζε ηεο ηθαλφηεηαο πνιχ-επίπεδεο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ-
δεκνηηθψλ απνβιήησλ κέζσ ηεο πηνζέηεζεο θαηλνηφκσλ πξνζεγγίζεσλ/κνληέισλ βηψζηκεο δηαρείξηζεο 
απνβιήησλ ζε ηνπηθφ επίπεδν αλαθνξάο. Άιισζηε ν ζηφρνο απηφο βξίζθεηαη θαη ζε άκεζε ζπζρέηηζε κε ηνλ 
Δηδηθφ ηφρν ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  

Σν δηαζπλνξηαθφ ζρήκα πινπνίεζεο ηεο πξάμεο απνηειείηαη απφ ηνπο θάησζη δηθαηνχρνπο: 

 Γήκνο Εεξνχ (Δπηθεθαιήο Δηαίξνο, Διιάδα) 

 Γήκνο Μεηζφβνπ (Γηθαηνχρνο 2, Διιάδα) 

 Γήκνο Αγίσλ αξάληα (Γηθαηνχρνο 3, Αιβαλία) 

 Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν Αλάπηπμεο θαη πλεξγαζίαο (Γηθαηνχρνο 4, Αιβαλία) 
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Οη Δηδηθνί ηφρνη (Δ..) ηεο Πξάμεο “INTERNET OF BINS” είλαη: 

1. Ζ ελδπλάκσζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Διιάδαο θαη Αιβαλίαο ζην πιαίζην ηεο 
βηψζηκεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ κέζσ δεκηνπξγίαο ζεκαηηθνχ δηθηχνπ 

2. Ζ εηζαγσγή/ελζσκάησζε ηεο «έμππλεο» δηαρείξηζεο απνβιήησλ ζην ζρεδηαζκφ ηεο πνιηηηθήο ΣΠΔ 
ζηε δηαζπλνξηαθή πεξηνρή 

3. Ζ δεκηνπξγία λένπ πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο 
4. Ζ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο 
5. Ζ πξναγσγή ηεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ 
6. Ζ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ 
7. Ζ κείσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο 
8. Ζ δηάρπζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε λέεο θαηλνηνκηθέο πξνζεγγίζεηο ζπιινγήο απνβιήησλ θαη ε 

παξνρή εθπαίδεπζεο αιιά θαη πεξαηηέξσ ελεξγνπνίεζε ησλ εκπιεθνκέλσλ 
9. Ζ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ ζηε δηαρείξηζε απνβιήησλ ζε δηαπεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ/δηεζλέο 

επίπεδν.  

Σα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηεο Πξάμεο “INTERNET OF BINS” είλαη: 

1. Αλαβάζκηζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ηθαλφηεηαο ζην ηνκέα δηαρείξηζεο απνβιήησλ, 
2. Δπίηεπμε νηθνλνκίαο θιίκαθαο ζην ηνκέα δηαρείξηζεο απνβιήησλ, 
3. Δθζπγρξνληζκφο ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ δηαρείξηζεο απνβιήησλ, 
4. πλνιηθή αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο, 
5. Γνθηκή λέσλ πξαθηηθψλ θαη κεζνδνινγηψλ πξνο ρξήζε θαη απφ άιινπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο,  
6. Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία πιαηθφξκαο δηακνηξαζκνχ δεδνκέλσλ δηαζέζηκε πξνο ρξήζε θαη απφ 

άιινπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, 
7. Πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ Κνηλνηηθψλ θαη Δζληθψλ Ννκνζεζηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ φζσλ 

αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2008/98, 
8. Δλζάξξπλζε κηαο «έμππλεο» θαη νηθνινγηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο «ζπκκαρίαο» ζε Διιάδα-Αιβαλία 

γηα ηελ αλάπηπμε ζεκαηηθψλ δηαζπλνξηαθψλ θαη ζπλεξγαηηθψλ δηθηχσλ, 
9. Πξνζαλαηνιηζκφο ζε λένπ ηχπνπ «επελδχζεηο» ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ κε απηά θαη 

νξαηά απνηειέζκαηα, 
10. Βειηηζηνπνίεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπζηεκάησλ ζπιινγήο απνβιήησλ γηα κεγηζηνπνίεζε 

αλαθχθισζεο/αλάθηεζεο ξεπκάησλ απνβιήησλ κέζσ απνδνηηθφηεξνπ ζρεδηαζκνχ.  

 

Ζ Πξάμε “INTERNET OF BINS” απνηειείηαη απφ ηα θάησζη παθέηα εξγαζίαο: 

 

Κσδηθφο Παξαδνηένπ/Πεξηγξαθή 

Παθέην Δξγαζίαο 1 (Work Package 1):  
Γηαρείξηζε θαη πληνληζκφο Έξγνπ (Project Management and Coordination) 

Παθέην Δξγαζίαο 2 (Work Package 2):  
Δπηθνηλσλία θαη Γηάρπζε (Communication and Dissemination) 

Παθέην Δξγαζίαο 3 (Work Package 3):  
Βειηίσζε ηεο Γηαζπλνξηαθήο Ηθαλφηεηαο ζηε Γηαρείξηζε Γεκνηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ (Improvement of the 
Cross border MSWM Capacity) 

Παθέην Δξγαζίαο 4 (Work Package 4):  
Αλάπηπμε Κνηλνχ Έμππλνπ πζηήκαηνο/Γηθηχνπ Παξαθνινχζεζεο Απνβιήησλ- Πηινηηθά Έξγα (Set up of a 
Smart Joint Waste Monitoring System/Network-Pilot Projects) 

Παθέην Δξγαζίαο 5 (Work Package 5):  
Μεηαθνξά, Αληαιιαγή Σερλνγλσζίαο θαη Βησζηκφηεηα Απνηειεζκάησλ (Transfer, exchange of knowledge 
and Sustainability of Results) 

 

Παθέην Δξγαζίαο 1 

Σν Π.Δ.-1 πεξηιακβάλεη ηηο δξάζεηο ηνπ θάζε θνξέα-εηαίξνπ ηεο Πξάμεο INTERNET OF BINS αλαθνξηθά κε 
ηε δηνίθεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ. πγθεθξηκέλα πεξηιακβάλνληαη νξηδφληηεο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε 
γξαπηή ηεθκεξίσζε ηεο πξνφδνπ ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πξάμεο, ηελ επαιήζεπζε 
ησλ δαπαλψλ (εηδηθά γηα ηνπο Έιιελεο δηθαηνχρνπο κέζσ δηαπηζηεπκέλσλ επαιεζεπηψλ) θαη ηε δηνξγάλσζε 
ζπλαληήζεσλ εξγαζίαο κεηαμχ ηνπ εηαηξηθνχ ζρήκαηνο κε ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ φισλ ησλ θνξέσλ. 
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Παθέην Δξγαζίαο 2 

Σν Π.Δ.-2 πεξηιακβάλεη ηηο δξάζεηο δεκνζηφηεηαο, επηθνηλσλίαο θαη πξνβνιήο ηεο Πξάμεο. ηα πιαίζηα 
πινπνίεζεο ηνπ Π.Δ.-2 θάζε εηαίξνο αλαιακβάλεη ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ δξάζεσλ πνπ πξνάγνπλ ηελ 
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ δεκνζηφηεηαο ηεο Πξάμεο.  

 

Παθέην Δξγαζίαο 3 

Σν Π.Δ.-3 πεξηιακβάλεη ηηο ζεκαληηθφηεξεο δξάζεηο ηεο πξάμεο πνπ αθνξνχλ ηελ ελίζρπζε ηεο 
δηαζπλνξηαθήο ηθαλφηεηαο ζην ηνκέα δηαρείξηζεο απνβιήησλ, ελψ ηαπηφρξνλα βξίζθεηαη άξξεθηα 
ζπλδεδεκέλν κε ηελ πινπνίεζε ηνπ Π.Δ.-4 δεδνκέλνπ φηη απνηειεί πεγή εηζφδνπ πιεξνθνξηψλ ζε απηφ. 
πγθεθξηκέλα, πεξηιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ζεηξάο πξνκεζεηψλ εμνπιηζκνχ ζρεηηθψλ κε ηε δηαρείξηζε ησλ 
απνβιήησλ θαζψο θαη αληίζηνηρσλ ζεκαηηθψλ κειεηψλ κε ην 57% ηνπ ζπλνιηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο 
Πξάμεο λα αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν παθέην εξγαζίαο.  

 

Παθέην Δξγαζίαο 4 

Σν ζπγθεθξηκέλν Π.Δ. πεξηιακβάλεη ζεηξά δξάζεσλ κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ζηε θαηεχζπλζε ηεο έμππλεο 
δηαρείξηζεο απνβιήησλ ζπλδπάδνληαο ηε ρξήζε εξγαιείσλ ΣΠΔ θαη ηελ εθπφλεζε εμεηδηθεπκέλσλ ζεκαηηθψλ 
κειεηψλ, κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε πηινηηθψλ έξγσλ έμππλεο εμεηδίθεπζεο. πλδπαζηηθά κε ην Π.Δ.-3, 
απνηεινχλ θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξάμεο INTERNET 
OF BINS.  

 

Παθέην Δξγαζίαο 5 

Σν Π.Δ.-5 έρεη σο ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ελφο δηαζπλνξηαθνχ “Smart ICT hub” ζην ηνκέα δηαρείξηζεο ησλ 
ζηεξεψλ απνβιήησλ κε ζηφρν ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ηερλνγλσζίαο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ηφζν απφ 
ηελ απφ θνηλνχ κεηάδνζε δεδνκέλσλ ηνπ ηειεκεηξηθνχ εμνπιηζκνχ παξαθνινχζεζεο πνπ ζα εγθαηαζηαζεί, 
φζν θαη απφ ηελ δηνξγάλσζε ζεκαηηθψλ ηερληθψλ workshops. Μεηαμχ ησλ άιισλ, ν γεληθφηεξνο ζθνπφο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ Π.Δ. αθνξά θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ θαη εθξνψλ ηεο 
πξάμεο INTERNET OF BINS. ε απηή ηε θαηεχζπλζε πξνβιέπεηαη ε εθπφλεζε ζρεηηθψλ κειεηψλ αιιά θαη ε 
δηεξεχλεζε ζπκκεηνρήο ησλ εηαίξσλ ηεο πξάμεο, ζε ζεκαηηθά ζπλεξγαηηθά δίθηπα.   

 

Α.1.2 πλνιηθέο Τπνρξεώζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζηα Πιαίζηα ηεο Πξάμεο “INTERNET OF BINS” 

 

Πην αλαιπηηθά, ην ζπλνιηθφ Τπν-Έξγν/ππνρξεψζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Γήκνο Εεξνχ, Δπηθεθαιήο 
Δηαίξνο) σο πξνο ηα εηδηθφηεξα παξαδνηέα πνπ θαιείηαη λα πινπνηήζεη αλά παθέην εξγαζίαο (θαη φπσο 
απηά έρνπλ εγθξηζεί ζηα πιαίζηα έληαμεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Πξάμεο βάζεη Σερληθνχ Γειηίνπ Τπνβνιήο), 
είλαη: 

 

Κσδηθφο 
Παξαδνηένπ 

Πεξηγξαθή 

Παθέην Δξγαζίαο 1 (Work Package 1): Γηαρείξηζε θαη πληνληζκφο Έξγνπ (Project Management and 
Coordination) 

1.1.2 Πιάλν Πνηφηεηαο θαη Γξάζεσλ  

1.1.3 πληνληζκφο Τινπνίεζεο Έξγνπ θαη Αλαθνξέο Πξνφδνπ 

1.1.4 Οξγάλσζε Δλαξθηήξηαο πλάληεζεο Έξγνπ θαη πκκεηνρή ζε πλαληήζεηο Δξγαζίαο (1 
ζηελ Διιάδα θαη 2 ζηελ Αιβαλία) 

1.1.5 Φάθεινο Δπαιήζεπζεο 

Παθέην Δξγαζίαο 2 (Work Package 2): Δπηθνηλσλία θαη Γηάρπζε (Communication and Dissemination) 

2.1.1 Πιάλν Δπηθνηλσλίαο/Γεκνζηφηεηαο θαη Έθζεζε Απνηίκεζεο (Διιάδα) 

2.1.2 Γεκηνπξγηθφο ρεδηαζκφο Λνγφηππνπ ΄Έξγνπ  

2.1.3 Ηζηνζειίδα Έξγνπ (Σξίγισζζε) 

2.1.4 Δθιατθεπκέλε Έθδνζε Έξγνπ (Layman’s Report)-Σξίγισζζε 

Παθέην Δξγαζίαο 3 (Work Package 3): Βειηίσζε ηεο Γηαζπλνξηαθήο Ηθαλφηεηαο ζηε Γηαρείξηζε Γεκνηηθψλ 
ηεξεψλ Απνβιήησλ (Improvement of the Cross border MSWM Capacity) 
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Κσδηθφο 
Παξαδνηένπ 

Πεξηγξαθή 

3.1.1 Τπνζηήξημε Γηαγσληζηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιάλν Δλεξγεηψλ 

3.1.2 Δγθαηάζηαζε πζηεκάησλ Τπφγεησλ Κάδσλ πιινγήο Απνβιήησλ (x3) θαη Δμνπιηζκφο 
Αλέιθπζεο- Πξνκήζεηα 

3.1.3 Απνξξηκκαηνθφξν Όρεκα (EURO+GPS+Αηζζεηήξαο Μέηξεζεο ηάζκεο Καπζίκνπ)-
Γηαθήξπμε θαη Πξνκήζεηα 

Παθέην Δξγαζίαο 4 (Work Package 4): Αλάπηπμε Κνηλνχ Έμππλνπ πζηήκαηνο/Γηθηχνπ Παξαθνινχζεζεο 
Απνβιήησλ- Πηινηηθά Έξγα (Set up of a Smart Joint Waste Monitoring System/Network-Pilot Projects) 

4.1.1 Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνχ Έμππλεο Σειεκαηηθήο Γηαρείξηζεο θαη Παξαθνινχζεζεο 
Απνβιήησλ (Κάδνη Απνβιήησλ) 

4.1.2 Πιάλν Βειηηζηνπνίεζεο Γηαρείξηζεο θαη Παξαθνινχζεζεο Απνβιήησλ (Αλάιπζε 
ελαξίσλ θαη Γεδνκέλσλ θαη Γηαρεηξηζηηθφ ρέδην) 

4.1.3 Οινθιεξσκέλε Σερληθή, Οηθνλνκηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Αμηνιφγεζε ησλ Πξαθηηθψλ θαη 
Γηαδηθαζηψλ πνπ Αλαπηχρζεθαλ θαη Δθαξκφζηεθαλ θαηά ηε Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ 
(Διιάδα) 

Παθέην Δξγαζίαο 5 (Work Package 5): Μεηαθνξά, Αληαιιαγή Σερλνγλσζίαο θαη Βησζηκφηεηα 
Απνηειεζκάησλ (Transfer, exchange of knowledge and Sustainability of Results) 

5.1.1 Έθζεζε Βησζηκφηεηαο Απνηειεζκάησλ Έξγνπ (Διιάδα / Αιβαλία) 

5.1.2 πκκεηνρή ζε Θεκαηηθφ Workshop ζηελ Αιβαλία 

 

Ζ Πξάμε έρεη δηάξθεηα πινπνίεζεο 24 κήλεο θαη νινθιεξψλεηαη ζηηο 31/3/2020.  

 

Α.2 ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

θνπφο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα/ιήςε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κεηθηνχ πιέγκαηνο ππεξεζηψλ 
θαη ζπλαθψλ πξνκεζεηψλ αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Τπνέξγνπ ηεο θαη 
ζπγθεθξηκέλα σο πξνο ηηο εηδηθφηεξεο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη λα εθηειέζεη, ζηα πιαίζηα ησλ 
παθέησλ εξγαζίαο 1,2,3,4 θαη 5 φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη ζηα εηδηθφηεξα παξαδνηέα ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο.  

ηφρνο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε εκπξφζεζκε θαη ε εληφο πςειψλ ηερληθψλ θαη πνηνηηθψλ απαηηήζεσλ 
πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο κε εηδηθφηεξν ζηξαηεγηθφ ζηφρν θαη ηελ 
επηηπρή πινπνίεζε ηεο Πξάμεο INTERNET OF BINS ζε επίπεδν εηαηξηθνχ ζρήκαηνο θαη εηδηθά ζε επίπεδν 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ αληίζηνηρε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο πξνο απηή. 

 

Α.3 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε εηδηθφηεξε πινπνίεζε ησλ θάησζη παξαδνηέσλ ηνπ 
Σερληθνχ Γειηίνπ Τπνβνιήο ηεο Πξάμεο (Application Form), αλά παθέην εξγαζίαο φπσο εμεηδηθεχνληαη ζε 
επφκελε ελφηεηα: 

 

Κσδηθφο 
Παξαδνηένπ 

Πεξηγξαθή 

Παθέην Δξγαζίαο 1 (Work Package 1): Γηαρείξηζε θαη πληνληζκφο Έξγνπ (Project Management and 
Coordination) 

1.1.2 Πιάλν Πνηφηεηαο θαη Γξάζεσλ  

1.1.3 πληνληζκφο Τινπνίεζεο Έξγνπ θαη Αλαθνξέο Πξνφδνπ 

1.1.4 Οξγάλσζε Δλαξθηήξηαο πλάληεζεο Έξγνπ θαη πκκεηνρή ζε πλαληήζεηο Δξγαζίαο (1 
ζηελ Διιάδα θαη 2 ζηελ Αιβαλία) 

Παθέην Δξγαζίαο 2 (Work Package 2): Δπηθνηλσλία θαη Γηάρπζε (Communication and Dissemination) 

2.1.1 Πιάλν Δπηθνηλσλίαο/Γεκνζηφηεηαο θαη Έθζεζε Απνηίκεζεο (Διιάδα) 

2.1.2 Γεκηνπξγηθφο ρεδηαζκφο Λνγφηππνπ ΄Έξγνπ  

2.1.3 Ηζηνζειίδα Έξγνπ (Σξίγισζζε) 

2.1.4 Δθιατθεπκέλε Έθδνζε Έξγνπ (Layman’s Report)-Σξίγισζζε 

Παθέην Δξγαζίαο 3 (Work Package 3): Βειηίσζε ηεο Γηαζπλνξηαθήο Ηθαλφηεηαο ζηε Γηαρείξηζε Γεκνηηθψλ 
ηεξεψλ Απνβιήησλ (Improvement of the Cross border MSWM Capacity) 

3.1.1 Τπνζηήξημε Γηαγσληζηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιάλν Δλεξγεηψλ 

Παθέην Δξγαζίαο 4 (Work Package 4): Αλάπηπμε Κνηλνχ Έμππλνπ πζηήκαηνο/Γηθηχνπ Παξαθνινχζεζεο 
Απνβιήησλ- Πηινηηθά Έξγα (Set up of a Smart Joint Waste Monitoring System/Network-Pilot Projects) 
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Κσδηθφο 
Παξαδνηένπ 

Πεξηγξαθή 

4.1.1 Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνχ Έμππλεο Σειεκαηηθήο Γηαρείξηζεο θαη Παξαθνινχζεζεο 
Απνβιήησλ (Κάδνη Απνβιήησλ) 

4.1.2 Πιάλν Βειηηζηνπνίεζεο Γηαρείξηζεο θαη Παξαθνινχζεζεο Απνβιήησλ (Αλάιπζε 
ελαξίσλ θαη Γεδνκέλσλ θαη Γηαρεηξηζηηθφ ρέδην) 

4.1.3 Οινθιεξσκέλε Σερληθή, Οηθνλνκηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Αμηνιφγεζε ησλ Πξαθηηθψλ θαη 
Γηαδηθαζηψλ πνπ Αλαπηχρζεθαλ θαη Δθαξκφζηεθαλ θαηά ηε Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ 
(Διιάδα) 

Παθέην Δξγαζίαο 5 (Work Package 5): Μεηαθνξά, Αληαιιαγή Σερλνγλσζίαο θαη Βησζηκφηεηα 
Απνηειεζκάησλ (Transfer, exchange of knowledge and Sustainability of Results) 

5.1.1 Έθζεζε Βησζηκφηεηαο Απνηειεζκάησλ Έξγνπ (Διιάδα/ Αιβαλία) 

 

Α.3.1 Απαηηήζεηο θαη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο αλά Σκήκα Αληηθεηκέλνπ 

1.1.2 - Πιάλν Πνηόηεηαο θαη Γξάζεσλ 

Σν πιάλν πνηφηεηαο θαη δξάζεσλ απνηειεί έλα ζχλνιν πξνγξακκαηηθψλ δξάζεσλ ην νπνίν ζα πξέπεη λα 
έρεη εθπνλεζεί θαηά ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ. ηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξακκαηηθνχ 
θεηκέλνπ ζα είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ πνηφηεηαο ηνπ Έξγνπ αλαθεξφκελν θαη ζε δηαδηθαζίεο 
δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ.  

θνπφο ζα είλαη λα αλαπηπρζεί έλα θνηλφ «γισζζάξη» δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο ησλ ππν-έξγσλ ηνπ θάζε 
εηαίξνπ ππφ κνξθή εμεηδηθεπκέλνπ ζπκθψλνπ δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο.  

Θα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζην: 

 Δηδηθφηεξνπο ζηφρνπο/standards επίηεπμεο πνηφηεηαο απνηειεζκάησλ θαη εθξνψλ ηνπ έξγνπ. 

 Πξνζδηνξηζκέλεο ελέξγεηεο/tasks πνπ ζα πξέπεη λα αλαιεθζνχλ απφ ηνπο εηαίξνπο ηνπ έξγνπ 
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ κε ην θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν νη πνηνηηθνί ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί αιιά 
θαη νη ζηφρνη ηνπ Έξγνπ. 

 Μνηίβν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. 

Ο Αλάδνρνο ζηα πιαίζηα ηνπ ζπκβαηηθνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίμεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 
ζηελ πινπνίεζε ηνπ σο άλσ πιάλνπ αλαιακβάλνληαο φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ ζα έρεη αλαιχζεη 
ζηε πξνζθνξά ηνπ. 

1.1.3 - πληνληζκόο Τινπνίεζεο Έξγνπ θαη Αλαθνξέο Πξνόδνπ 

ηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ παξαδνηένπ 1.1.3 ν Αλάδνρνο ζα παξέρεη έλα ζχλνιν ππεξεζηψλ 
δηνηθεηηθήο/ηερληθήο θαη δηαρεηξηζηηθήο ππνζηήξημεο νη νπνίεο ζα εζηηάδνπλ ζηα θάησζη αληηθείκελα: 

 Πξνεηνηκαζία θαη ππνβνιή ησλ εθζέζεσλ πξνφδνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ 

(Progress Reports) ζε εμακεληαία βάζε (νη εθζέζεηο πξνφδνπ ππνβάιινληαη 1 κήλα κεηά ην πέξαο 

ησλ αληίζηνηρσλ πεξηφδσλ αλαθνξάο απφ ηνλ Δπηθεθαιήο Δηαίξν) θαη ζηα Αγγιηθά πξνο ηελ Κνηλή 

Γξακκαηεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IPA CBC «Διιάδα - Αιβαλία 2014-2020» θαηφπηλ 

ζπιινγήο πξσηνγελψλ πιεξνθνξηψλ θαη απφ ηνπο ινηπνχο εηαίξνπο ηεο πξάμεο γηα ηηο θάησζη 

πεξηφδνπο αλαθνξάο: 

o 1/2019- 6/2019 

o 7/2019 – 12/2019 

o 1/2020 – 3/2020 

 Πξνεηνηκαζία θαη ππνβνιή ησλ αηηεκάησλ πηζηνπνίεζεο δαπαλψλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 
(ηνπιάρηζηνλ δχν αηηήκαηα). Ζ πξνεηνηκαζία ζα γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηα κέιε ηεο Οκάδαο 
Έξγνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ν Αλάδνρνο ζα έρεη ηελ επζχλε ζπγθέληξσζεο φισλ ησλ 
ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο θαη ησλ ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηεζνχλ.  

 Πξνεηνηκαζία θαη ππνβνιή ηπρφλ αηηεκάησλ ηξνπνπνίεζεο (ρξνλνδηάγξακκα, θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ 
αληηθείκελν) ηεο Πξάμεο ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο φηαλ απαηηεζνχλ.  

 Παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ (σο πξνο ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν), ελεκέξσζε 
θαη έγθαηξε εηδνπνίεζε ηεο Αλαζέηνπζα Αξρήο θαη ησλ ινηπψλ εηαίξσλ γηα ηηο ηαθηηθέο θαη ηπρφλ 
έθηαθηεο ππνρξεψζεηο ηνπο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ. 

 Πξνθνξηθή θαη γξαπηή επηθνηλσλία (αιιεινγξαθία) κε ηνπο εηαίξνπο θαη ηελ Κνηλή Γξακκαηεία ηνπ 
INTERREG IPA CBC «Διιάδα - Αιβαλία 2014-2020» ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 
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 χληαμε ηεο Σειηθήο Έθζεζεο Έξγνπ (Final Report) ζηα Αγγιηθά θαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο INTERREG IPA CBC «Διιάδα - Αιβαλία 2014-2020» ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 Τπνζηήξημε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζε επηηφπηνπο ειέγρνπο πνπ δχλαηαη λα δηελεξγεζνχλ απφ 
ηνπο αληίζηνηρνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο (Μνλάδα Β, Μνλάδα Γ, ΔΓΔΛ θιπ).  

εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαιάβεη ηελ 
ππνβνιή φζσλ επηπιένλ εθζέζεσλ πξνφδνπ θαη αηηεκάησλ πηζηνπνίεζεο πξνθχςνπλ (ρσξίο αχμεζε ηνπ 
νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ), δεδνκέλνπ ηνπ λένπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο νινθιήξσζεο ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ. 

Γηα ηελ θαιχηεξε δηνηθεηηθή νξγάλσζε θαη ηελ δηαζθάιηζε νκαιφηεηαο πξνφδνπ ηνπ Έξγνπ, απαηηείηαη ε 
θπζηθή παξνπζία ηνπ Τπεχζπλνπ Γηνίθεζεο/Γηαρείξηζεο Έξγνπ-πληνληζηή Οκάδαο Έξγνπ κηα (1) 
θνξά ηελ εβδνκάδα ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο) αιιά θαη 
φπνηε επηπιένλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. ηε ηειεπηαία πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα 
απεπζχλεη γξαπηή πξφζθιεζε πξνο ηνλ Αλάδνρν θαη ν ηειεπηαίνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη ην ζπγθεθξηκέλν 
ζηέιερνο εληφο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο.  

1.1.4- Οξγάλσζε Δλαξθηήξηαο πλάληεζεο Έξγνπ θαη πκκεηνρή ζε πλαληήζεηο Δξγαζίαο (1 ζηελ 
Διιάδα θαη 2 ζηελ Αιβαλία) 

ηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ παξαδνηένπ 1.1.4 ν Αλάδνρνο ζα παξέρεη έλα ζχλνιν ππεξεζηψλ 
δηνηθεηηθήο/ηερληθήο θαη δηαρεηξηζηηθήο ππνζηήξημεο νη νπνίεο ζα εζηηάδνπλ ζηα θάησζη αληηθείκελα: 

Γηνξγάλσζε Δλαξθηήξηαο πλάληεζεο (Kick-Off)  

 Πξνπαξαζθεπαζηηθή πξνεηνηκαζία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πινπνίεζεο 

ηεο ελαξθηήξηαο ζπλάληεζεο ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη: ηνλ ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ ζε ζπλελλφεζε 

κε ηνπο εηαίξνπο ηεο πξάμεο θαη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ηε δηακφξθσζε θαη απνζηνιή 

πξνγξάκκαηνο θαη πξνζθιήζεσλ ζηνπο εηαίξνπο ηεο πξάμεο.   

 Δμαζθάιηζε αίζνπζαο θαη εμνπιηζκνχ γηα 20 άηνκα-ζπκκεηέρνληεο. 

 Σξνθνδνζία εηδψλ εζηίαζεο γηα 20 άηνκα ζε δχν δφζεηο: α) coffee-break θαη β) ειαθξχ γεχκα. 

 Σήξεζε πξαθηηθψλ ζπλάληεζεο. 

 χληαμε δειηίνπ ηχπνπ. 

Τπνζηήξημε πκκεηνρήο ζε ηξείο (3) πλαληήζεηο Δξγαζίαο ζε Διιάδα (1 ζπλάληεζε ζηελ έδξα ηνπ PB2) θαη 
Αιβαλία (2 ζπλαληήζεηο ζηελ έδξα ηνπ PB3 θαη PB4 αληίζηνηρα)  

 Πξνεηνηκαζία ζηειερψλ Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηηο αλάγθεο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ παξνπζηψλ 

ζηηο ελδηάκεζεο ζπλαληήζεηο εξγαζίαο. 

 Σήξεζε πξαθηηθψλ ζπλαληήζεσλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 Γηάζεζε 1 αηφκνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ εξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηεο 

παξνπζίαο-ζπκκεηνρήο ησλ ζηειερψλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

2.1.1.- Πιάλν Δπηθνηλσλίαο/ Γεκνζηόηεηαο θαη Έθζεζε Απνηίκεζεο (Διιάδα) 

ηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ παξαδνηένπ 2.1.1 ν Αλάδνρνο ζα ππνζηεξίμεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηελ 
εθπφλεζε ηνπ Πιάλνπ Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζηφηεηαο γηα ηελ Διιεληθή πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο 
INTERNET OF BINS θαη ζα ζπληάμεη κηα έθζεζε απνηίκεζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ.  

θνπφο ηνπ παξαδνηένπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο θαη ε δηαρείξηζε απηήο 
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί θαηά ηξφπν απηφ θαη ζαθή ε θαηάιιειε δεκνζηφηεηα ηεο πξάμεο, θαζψο θαη νη 
νκάδεο ζηφρνη πνπ ζα απεπζχλεηαη. Θα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Οδεγνχ 
Γεκνζηφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ελψ ε πξνο δηακφξθσζε επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή λα ζηνρεχεη ζηηο 
θάησζη νκάδεο ελδηαθέξνληνο (stakeholders): 

 Σνπηθέο θαη Πεξηθεξεηαθέο Αξρέο/Φνξείο 

 Πεξηβαιινληηθέο ΜΚΟ 

 Δπηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη ησλ ΣΠΔ 

 Δπηζηήκνλεο/Δξεπλεηέο ησλ θιάδσλ: δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη εθαξκνγήο ΣΠΔ, βηψζηκε 

αλάπηπμε θαη πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ 

 Δπηζθέπηεο/Σνπξίζηεο 

 ρνιηθέο κνλάδεο θαη εθπαηδεπηηθνχο 

 Σνπηθέο ζπιινγηθφηεηεο/πξσηνβνπιίεο 
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Θα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηα Διιεληθά θαη Αγγιηθά ζε ηξία (3) έγρξσκα αληίηππα θαη ειεθηξνληθά ζε κνξθή 
.pdf ζε 100 CD κε εηηθέηα. 

 

2.1.2.- Γεκηνπξγηθόο ρεδηαζκόο Λνγόηππνπ Έξγνπ 

ηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ παξαδνηένπ 2.1.2 ν Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πέληε (5) 
νξηζηηθέο ζρεδηαζηηθέο πξνηάζεηο ηνπ επίζεκνπ ινγφηππνπ ηνπ Έξγνπ πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ 
ην ζχλνιν ηνπ Δηαηξηθνχ ρήκαηνο γηα ηηο αλάγθεο ζήκαλζεο-ηαπηνπνίεζεο φισλ ησλ αληίζηνηρσλ δξάζεσλ. 
Οη πξνηάζεηο ηνπ ινγφηππνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ θαη ρξσκαηηζκψλ γηα ρξήζε ζε: α) 
έγγξαθα hard-copy, β) ειεθηξνληθά αξρεία pdf, jpg, png θαη γ) ηζηνζειίδεο δηαδηθηχνπ.  

2.1.3.- Ιζηνζειίδα Έξγνπ (Σξίγισζζε) 

ηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ παξαδνηένπ 2.1.3, ζα αλαπηπρζεί ηζηνζειίδα ηεο Πξάμεο (ηξίγισζζε: 
Διιεληθά, Αγγιηθά, Αιβαληθά). Ζ ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 
θαη νπηηθν-αθνπζηηθφ πιηθφ θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηή κε θηλεηέο ζπζθεπέο (tablets, ηειέθσλα), ελψ ζα 
πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιειε ππνδνκή γηα ηελ ελζσκάησζε θαη θηινμελία ησλ εθαξκνγψλ πνπ ζα 
αλαπηπρζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ θαη λα είλαη ζπκβαηή ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο πξνζπέιαζεο 
δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ απφ Άηνκα κε Αλαπεξία. Ζ ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο νδεγίεο 
δεκνζηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Ο Αλάδνρνο ζηα πιαίζηα ηνπ παξαδνηένπ αλαιακβάλεη ηε δεκηνπξγία, ηελ αγνξά ρψξνπ θηινμελίαο θαη 
ελεκέξσζε, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ, ηεο ηζηνζειίδαο θαη επηπιένλ, ηε ιεηηνπξγία ηεο γηα δχν (2) έηε 
πέξαλ ηεο επίζεκεο ιήμεο ηεο Πξάμεο. Ζ ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα έρεη ζχληνκν url, κε θαηάιεμε “.eu”, λα 
είλαη απηφλνκε, ηξίγισζζε (αγγιηθά, ειιεληθά, αιβαληθά) θαη λα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν, ηελ 
πξφνδν πινπνίεζήο ηνπ θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ. Θα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ, κία ζχληνκε 
πεξηγξαθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηελ αλαθνξά ζηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο καδί κε ηηο ζεκαίεο ηεο ΔΔ θαη ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ρσξψλ θαη λα ππάξρνπλ νη δεηνχκελνη απφ ηνλ νδεγφ δεκνζηφηεηαο ζχλδεζκνη (links). Ο 
δηθηπαθφο ηφπνο ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί κε δπλακηθφ ηξφπν ψζηε θάζε ππν-ζχζηεκά ηνπ λα ελεκεξψλεηαη 
εχθνια απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ, ρσξίο ηελ εμσηεξηθή παξέκβαζε εμεηδηθεπκέλνπ πξνγξακκαηηζηή. 

Ο Αλάδνρνο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο ηζηνζειίδαο κε 
πιηθφ ην νπνίν ζα ηνπ παξαδίλεηαη θαη ελ ζπλερεία ν ίδηνο ζα ην επεμεξγάδεηαη θαη ζα ελζσκαηψλεη ζηελ 
ηζηνζειίδα.  

ηα πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ 
πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

2.1.4.- Δθιατθεπκέλε Έθδνζε Έξγνπ (Layman’s Report) 

Ζ Δθιατθεπκέλε Έθδνζε ηνπ Έξγνπ απνηειεί έλα ηδηαίηεξα ρξήζηκν εξγαιείν παξνπζίαζεο ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ πνπ ζα απεπζχλεηαη ζε έλα επξχ θαη κε εμεηδηθεπκέλν θνηλφ, θαη ζα είλαη έλαο 
ζεκαληηθφο ηξφπνο πξνψζεζεο ηνπ έξγνπ ζηα πιαίζηα ησλ δξάζεσλ δεκνζηφηεηαο θαη επηθνηλσλίαο 
(dissemination and communication activities). πλεπψο, ζθνπφο ηνπ παξαδνηένπ δελ είλαη απιψο έλαο 
ηξφπνο παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ αιιά θηινδνμεί λα απνηειέζεη ρξήζηκν εξγαιείν 
κάξθεηηλγθ θαζψο θαη κέζν επέθηαζεο ηνπ αληίθηππνπ ηνπ έξγνπ πέξα απφ ηνλ εηδηθφηεξν ηνκέα εθαξκνγήο 
ηνπ. Ζ γιψζζα θαη ην χθνο παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζε εχιεπηε κνξθή – κε 
εμεηδηθεπκέλε πξνθεηκέλνπ λα θαζίζηαηαη ρξεζηηθή απφ δηάθνξα εκπιεθφκελα-ελδηαθεξφκελα κέξε. 
Απψηεξνο ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έθδνζεο ζα είλαη ε παξνπζίαζε θξίζηκσλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ θαη ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ-αλαιπζνχλ ζε άιιεο πξνβιεπφκελεο δξάζεηο 
επηθνηλσλίαο-δεκνζηφηεηαο ηεο πξάμεο.  

Ο Αλάδνρνο ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ παξαδνηένπ 2.1.4 αλαιακβάλεη: 

1. Σελ αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ (ηξίγισζζν Διιεληθά, Αγγιηθά, Αιβαληθά) ζπιιέγνληαο ζρεηηθά 
δεδνκέλα θαη ζηνηρεία θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. 

2. Σν γξαθηθφ ζρεδηαζκφ θαη κνξθνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο έθδνζεο. 
3. Σελ εθηχπσζε θαη ππνβνιή 250 ηξίγισζζσλ ηεκαρίσλ (booklets) ηεο έθδνζεο ζχκθσλα κε ηα 

θάησζη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

Αξ. ειίδσλ/Γηάζηαζε 20 ζειίδεο, δηάζηαζεο 16X23 εθ. θιεηζηφ  

Υαξηί εμσθχιινπ velvet βάξνπο 300gr, καη πιαζηηθνπνίεζε 

Υαξηί εζσηεξηθφ velvet βάξνπο 150gr 

Δθηχπσζε 4-ρξσκία 

Βηβιηνδεζία θνιιεηφ 

ΑΔΑ: Ψ7ΓΜΩΡ0-7ΔΜ
19PROC004666272 2019-03-22



 

 

            ζει. 45/74 

3.1.1.- Τπνζηήξημε Γηαγσληζηηθώλ Γηαδηθαζηώλ θαη Πιάλν Δλεξγεηώλ 

Σν παξφλ παξαδνηέν 3.1.1 αθνξά ζηε δηνηθεηηθή θαη επηρεηξεζηαθή ππνζηήξημε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
αλαθνξηθά κε ηελ επηηπρή, απνδνηηθή θαη απξφζθνπηε πινπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δπν (2) 
δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ζε αλαζέζεηο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ εμνπιηζκνχ ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζηα πιαίζηα ηεο Πξάμεο “INTERNET OF BINS” θαη εηδηθφηεξα: 

1. ηε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ ηξηψλ (3) ζπζηεκάησλ ππφγεησλ θάδσλ ζπιινγήο αζηηθψλ 
ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη πξνκήζεηαο ζρεηηθνχ κεραληζκνχ αλχςσζεο/αλέιθπζεο ησλ θάδσλ πνπ 
ηνπνζεηείηαη επί απνξξηκκαηνθφξνπ νρήκαηνο (ε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα σο θπζηθφ αληηθείκελν 
αληηζηνηρεί ζην παξαδνηέν 3.1.2 ηεο Πξάμεο) θαη  

2. ηε πξνκήζεηα θαηλνχξγηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ νρήκαηνο. Ζ πξνκήζεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
νρήκαηνο απνηειεί ην παξαδνηέν 3.1.3 ηεο Πξάμεο. 

Ο Αλάδνρνο ζηα πιαίζηα ηνπ παξαδνηένπ 3.1.1, ζα παξέρεη έλα ζχλνιν ππεξεζηψλ πξνο ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή, νη νπνίεο θαη ζα αθνξνχλ ην ζηάδην κεηά ηνλ νξηζκφ ησλ αληίζηνηρσλ Αλαδφρσλ-Πξνκεζεπηψλ ησλ 
παξαδνηέσλ 3.1.2 θαη 3.1.3 δηαδξακαηίδνληαο ην ξφιν ηνπ εμσηεξηθνχ ηερληθνχ ζπκβνχινπ πξνκήζεηαο 
εμνπιηζκνχ ππνδνκψλ πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο, αλαιακβάλνληαο εηδηθφηεξα: 

1. Σε παξνρή ζπκβνπιψλ θαη ππνβνιήο ηερληθψλ ππνκλεκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ησλ σο 
άλσ πξνκεζεηψλ ζε φξνπο δηαζθάιηζεο: α) ηεο εκπξφζεζκεο πξνκήζεηαο θαη 
ηνπνζέηεζεο/ιεηηνπξγίαο ησλ εμνπιηζκψλ βάζεη ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ Αλαδφρσλ 
Πξνκεζεπηψλ θαη β) ηεο ηερληθήο/ιεηηνπξγηθήο ζπκθσλίαο ησλ παξαδνηέσλ εμνπιηζκνχ κε ηηο 
κειέηεο πξνκεζεηψλ πνπ έρεη ζπληάμεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ 
αληίζηνηρσλ δηαθεξχμεσλ πξνκεζεηψλ πνπ αθνξνχλ ηα παξαδνηέα 3.1.2 θαη 3.1.3 ηεο πξάμεο.  

2. Σελ ππνζηήξημε ζηε ηήξεζε θαθέισλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ησλ δηαγσληζηηθψλ 
δηαδηθαζηψλ εμνπιηζκνχ πνπ αθνξνχλ ηα παξαδνηέα 3.1.2 θαη 3.1.3, ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο 
πξνβιέςεηο ηνπ Ν.4412/2016 πεξί ππνρξέσζεο ζπγθξφηεζεο θαη ηήξεζεο θαθέισλ δεκφζησλ 
ζπκβάζεσλ απφ Αλαζέηνπζεο Αξρέο.  

3. Σε ζχληαμε Πιάλνπ Δλεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα αλαιάβεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη αθνξνχλ ην «θχθιν 
δσήο» ησλ πξνκεζεηψλ απφ ην αξρηθφ ζηάδην πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο θαη ηελ έλαξμε ηεο 
παξαγσγηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο κέρξη ην «ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο» πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν 
κέγηζηνο βαζκφο ρξεζηηθφηεηαο/απφδνζήο ηνπο.  

Σα ζπκβαηηθά παξαδνηέα ζα αθνξνχλ ζε δπν (2) απνινγηζηηθέο εθζέζεηο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 
παξαζρέζεθαλ (1 αλά πξνκήζεηα) θαη ζηα νπνία ζα απνηππψλνληαη φιεο νη κε α/α 1 θαη 2 ππεξεζίεο ηνπ 
Αλαδφρνπ ζπλνδεπφκελεο απφ ζρεηηθφ πιηθφ ηεθκεξίσζεο, θαζψο θαη κηαο (1) έθζεζεο ηνπ πιάλνπ 
ελεξγεηψλ. Οη εθζέζεηο ζα παξαδνζνχλ ζε 3 έγρξσκα αληίγξαθα/ έθζεζε θαη ζε 100 CD κε εηηθέηα (35 CD 
αλά απνινγηζηηθή έθζεζε θαη 30 CD πιάλνπ ελεξγεηψλ κε αξρείν pdf).  

4.1.1.- Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνύ Έμππλεο Σειεκαηηθήο Γηαρείξηζεο θαη Παξαθνινύζεζεο 
Απνβιήησλ (Κάδνη Απνβιήησλ) 

Α. Σνπνζέηεζε θαη Παξακεηξνπνίεζε Φπζηθνχ Δμνπιηζκνχ Σειεκεηξίαο Κάδσλ Απνβιήησλ 

Σν ζπγθεθξηκέλν παξαδνηέν απνηειεί ηελ πηινηηθή αλάπηπμε ελφο «έμππλνπ» αζχξκαηνπ ζπζηήκαηνο 
ηειεκεηξηθήο δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο πεξηερνκέλνπ, 20 επηιεγκέλσλ θάδσλ δεκνηηθψλ ζηεξεψλ 
απνβιήησλ ζην Γήκν Εεξνχ. Σν παξαδνηέν αθνξά εηδηθφηεξα ζε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θπζηθνχ 
εμνπιηζκνχ-ζπζηήκαηνο πεδίνπ (κε ζπλνδεπηηθφ ινγηζκηθφ νπηηθνπνίεζεο-δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ) 
απνηεινχκελν απφ ηα θάησζη ηκήκα: 

 Α. Πχιε Δηζφδνπ – Gateway 

 Β. Αζχξκαηε Μνλάδα  

 Γ. Αηζζεηήξεο Κάδσλ (20 ηεκάρηα πιήξσο ηνπνζεηεκέλα θαη ιεηηνπξγηθά) 

Σν ζχζηεκα πηινηηθά ζα εγθαηαζηαζεί ζε 20 θάδνπο πεξηκεηξηθά ηνπ Γεκαξρείνπ Εεξνχ (ζε δψλε 
απφζηαζεο κέγηζηε 2 km) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. ην δεκαξρείν ζα εγθαηαζηαζεί ε 
κνλάδα ιήςεο θαη ην ινγηζκηθφ ιήςεο θαη επεμεξγαζίαο φπνπ θαη ζα θαηαιήγνπλ ηα δεδνκέλα. Δπί πνηλή 
απνθιεηζκνχ δελ ζα ππάξρεη θαλέλα ζπλδξνκεηηθφ θφζηνο ρξήζεο ηεο πιαηθφξκαο δεδνκέλσλ ή θηινμελίαο 
ησλ δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, ν Αλάδνρνο ζα πξνρσξήζεη κε δηθά ηνπ έμνδα ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο 
πξνκήζεηαο, ηνπνζέηεζεο θαη έλαξμεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηήζεη, ηθαλφ αξηζκφ gateways πνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ απξφζθνπηε 
ηειεκεηξηθή κεηαθνξά ησλ κεηξήζεσλ/δεδνκέλσλ απφ ηνπο δεκνηηθνχο θάδνπο ζην δεκαξρείν. Σα ζεκεία 
ηνπνζέηεζεο ησλ gateways ζα επηιερζνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 
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θνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη λα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πιεξφηεηα ησλ θάδσλ, θαζψο επίζεο θαη ηελ 
θαηάζηαζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ θάδνπ ψζηε κε ηελ επέθηαζή ηνπ ζην κέιινλ λα ιακβάλνληαη νη βέιηηζηεο 
απνθάζεηο απφ ηηο ζρεηηθέο επηρεηξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Εεξνχ.  

 

Οη εηδηθφηεξεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ εμνπιηζκνχ παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα: 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΦΤΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ 4.1.1 ΑΠΑΗΣΖΖ 

Α. Πύιε εηζόδνπ – gateway  

Να είλαη θαηάιιειν γηα εγθαηάζηαζε ζε εμσηεξηθφ ρψξν. ΝΑΗ 

Θα εγθαηαζηαζεί ζηελ νξνθή ηνπ δεκαξρείνπ  ΝΑΗ 

Θα δηαζέηεη WiFi θαη Ethernet γηα ηελ επηθνηλσλία κε ην ηνπηθφ δίθηπν αιιά θαη 

modem θηλεηήο ηειεθσλίαο. 
ΝΑΗ 

Να είλαη δηπινχ θαλαιηνχ, ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζαλ αλακεηαδφηεο  ΝΑΗ 

Να δηαζέηεη πφξηα USB ΝΑΗ 

Να ρξεζηκνπνίεη κέζνδν επηθνηλσλίαο, LoRa, SigFox, ή παξφκνηα κέζνδν γηα 

θάιπςε κεγάισλ απνζηάζεσλ κε κηθξή απαίηεζε ζε ελέξγεηα. 
ΝΑΗ 

Να ιεηηνπξγεί κε ιεηηνπξγηθφ Linux. ΝΑΗ 

Να δηαζέηεη επεμεξγαζηή κε ηαρχηεηα ηνπιάρηζηνλ 300 MHz. ΝΑΗ 

Να ιεηηνπξγεί κε 12 V DC. ΝΑΗ 

πρλφηεηα ιεηηνπξγίαο 868 MHz. ΝΑΗ 

Σν ινγηζκηθφ λα είλαη αλνηρηνχ θψδηθα. ΝΑΗ 

Να είλαη δπλαηή ε αλαβάζκηζε ηνπ firmware κέζσ internet. ΝΑΗ 

Να δηαζέηεη πξσηφθνιια γηα ζχλδεζε κε ΗνΣ servers. ΝΑΗ 

Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν web server. ΝΑΗ 

Β. Αζύξκαηε Μνλάδα  

Να είλαη πιήξσο ζηεγαλή. ΝΑΗ 

Να είλαη ζρεδηαζκέλε γηα ρξήζε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο . ΝΑΗ 

Να ιεηηνπξγεί κε κπαηαξία . ΝΑΗ 

Να βαζίδεηαη ζε ηερληθέο κεηάδνζεο LoRa, SigFox, ε παξφκνηεο. ΝΑΗ 

Να κεηξά ην χςνο ησλ ζθνππηδηψλ αλά 10 ιεπηά. ΝΑΗ 

Να κεηαδίδεη ην χςνο ησλ ζθνππηδηψλ αλά 4 ψξεο  ΝΑΗ 

ε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ χςνπο ησλ ζθνππηδηψλ απφ κέηξεζε ζε κέηξεζε, θαηά 

20cm λα κεηαδίδεη απηφκαηα ηελ κέηξεζε  
ΝΑΗ 

Σν παξαπάλσ φξην λα κπνξεί λα αιιαρηεί  ΝΑΗ 

ε πεξίπησζε πιεξφηεηαο ηνπ θάδνπ > 80% λα κεηαδίδεηαη απηφκαηα ε κέηξεζε. ΝΑΗ 

Δάλ γηα νπνηαδήπνηε ιφγν, ε κέηξεζε δελ είλαη εληφο ησλ νξίσλ (πρ αλνηρηφ θαπάθη, 

πηψζε θάδνπ, κπινθάξηζκα αηζζεηήξα), ζα πξέπεη λα απνζηέιιεηαη άκεζα ζην 

θέληξν. 

ΝΑΗ 

Σν ζχζηεκα ζα κεηξά ηελ ζεξκνθξαζία θαη ζα ηελ κεηαδίδεη καδί κε ηελ ζηάζκε ζην 

θέληξν ιήςεο. 
ΝΑΗ 

Αλ ε ζεξκνθξαζία αλέβεη πάλσ απφ 70˚C (πηζαλφηεηα αλάθιεμεο) λα απνζηέιιεηαη 

απηφκαηα ζην θέληξν. 
ΝΑΗ 

Σν φξην ζεξκνθξαζίαο λα κπνξεί λα αιιαρζεί  ΝΑΗ 

Να δηαζέηεη δχν κεηαηξνπείο αλαινγηθνχ ζε ςεθηαθφ ζήκα κε αλάιπζε 12 Bit 

ηνπιάρηζηνλ 
ΝΑΗ 

Να δηαζέηεη κηα έμνδν απφ ςεθηαθφ ζε αλαινγηθφ ζήκα ζηα 12 bit ΝΑΗ 

Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 12 ςεθηαθά I/O θαλάιηα ΝΑΗ 

Να δηαζέηεη αζχξκαην πνκπνδέθηε ζηα 868 MHz ΝΑΗ 

Να έρεη βαζκφ πξνζηαζίαο IP 66 ΝΑΗ 

Ζ κπαηαξία λα κπνξεί λα ηξνθνδνηεί ην ζχζηεκα ηνπιάρηζηνλ γηα 2 ρξφληα  ΝΑΗ 

Θα κεηξά ηελ ηάζε ηεο κπαηαξίαο θαη ζα ηελ ζηέιλεη ζην θέληξν καδί κε ηηο άιιεο 

κεηξήζεηο. 
ΝΑΗ 
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ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΦΤΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ 4.1.1 ΑΠΑΗΣΖΖ 

Γ. Αηζζεηήξαο ηάζκεο 

Σερλνινγία Τπεξήρσλ  ΝΑΗ 

Να πξνηείλεηαη απφ θαηαζθεπαζηή γηα ρξήζε ζε θάδνπο ΝΑΗ 

Να έρεη βαζκφ πξνζηαζίαο IP 67 (πεξίβιεκα) ΝΑΗ 

Ζ αθξίβεηα κέηξεζεο λα είλαη ≤ 1% ΝΑΗ 

Να έρεη αληηζηάζκηζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ ζηφρνπ, ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο θαη ηεο 

ζεξκνθξαζίαο  
ΝΑΗ 

Δχξνο κέηξεζεο (βάζνο) 0.5 έσο 5 m ΝΑΗ 

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο  -40°C έσο +65°C  ΝΑΗ 

Σάζε ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ζην εχξνο  3V - 5.5V ΝΑΗ 

Καηαλάισζε ξεχκαηνο < 5mA ΝΑΗ 

Να δηαζέηεη αλαινγηθή έμνδν ηάζεο κε αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ 1cm ΝΑΗ 

 

Β. Έλαξμε Παξαγσγηθήο Λεηηνπξγίαο Λνγηζκηθνχ Οπηηθνπνίεζεο 

Σν ινγηζκηθφ νπηηθνπνίεζεο-δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ παξακέηξσλ πνπ ζα κεηαδίδνληαη απφ ηνλ εμνπιηζκφ 
πεδίνπ θαη ζα πξέπεη λα έρεη ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά θαη λα θαιχπηεη ηηο εμήο αλάγθεο: 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΟΠΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΑΠΑΗΣΖΖ 

πιινγή Γεδνκέλσλ 

πιινγή δεδνκέλσλ απφ IoT Servers ΝΑΗ 

Απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ ζε βάζε δεδνκέλσλ. ΝΑΗ 

Λνγηζκηθό Οπηηθνπνίεζεο Γεδνκέλσλ 

Ζ εθαξκνγή λα βαζίδεηαη ζε ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα κε ηελ άδεηα ηνπ Apache License 2.0. ΝΑΗ 

Ζ εθαξκνγή λα είλαη ζπκβαηή κε ηνπο θχξηνπο web browsers (Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Opera, Microsoft Edge θηι) 
ΝΑΗ 

Ζ εθαξκνγή λα είλαη ζπκβαηή θαη πξνζβάζηκε ζε θάζε ζπζθεπή (desktop, smartphone, tablet) 

(ρξήζε responsive layout) 
ΝΑΗ 

Λεηηνπξγηθόηεηα  

Σα δεδνκέλα λα παξνπζηάδνληαη ζε κνξθή γξαθεκάησλ, πηλάθσλ θαη γεσγξαθηθψλ ραξηψλ. ΝΑΗ 

Σν ρξνληθφ βήκα λα κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη απφ ηνλ ρξήζηε ΝΑΗ 

Γηα θάζε θάδν λα ππάξρεη πιεξνθνξία: 

 γηα ηε ζέζε ηνπ (δηεχζπλζε),  

 θσηνγξαθία ηνπ θάδνπ  

 ηηο πην πξφζθαηεο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ κέηξεζεο: 

o Δπίπεδν πιεξφηεηαο εθθξαζκέλν πνζνζηηαία επί ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ, αιιά θαη ζε 

θπζηθφ κέγεζνο, π.ρ. cm).  

o Θεξκνθξαζία 

o Σάζε κπαηαξίαο 

o Μελχκαηα θαηάζηαζεο θάδνπ (π.ρ. αλνηρηφ θαπάθη  θηι) 

Οη παξαπάλσ ηηκέο απηέο λα αλαλεψλνληαη απηφκαηα. 

ΝΑΗ 

Ο ρξήζηεο, λα κπνξεί λα θηιηξάξεη ηα νπηηθνπνηεκέλα δεδνκέλα (γξαθεκάησλ θαη πίλαθεο) 

αλάινγα κε ηα θξηηήξηα πνπ ζα νξίδεη ν ίδηνο (π.ρ. εκθάληζε θάδσλ κε πιεξφηεηαο κεγαιχηεξε 

ηνπ 50%). 

ΝΑΗ 

Γπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ παξακεηξνπνηήζηκσλ αλαθνξψλ (reports) κε ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία 

θαη γξαθήκαηα απφ ηηο παξακέηξνπο κέηξεζεο. Ο ρξήζηεο ζα έρεη πξφζβαζε ζηηο αλαθνξέο 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο αιιά θαη κέζσ emails ηα νπνία ζα απνζηέιινληαη ζε πξνθαζνξηζκέλα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

ΝΑΗ 

Γπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ εηδνπνηήζεσλ (alerts) πνπ ζα ελεξγνπνηνχληαη κε ηελ ρξήζε θαλφλσλ 

(rules) βάζε ησλ νξίσλ (threshold levels) πνπ ζα έρνπλ νξηζηεί απφ ηηο παξακέηξνπο 

κέηξεζεο.  

ΝΑΗ 

Οη εηδνπνηήζεηο (alerts) ζα εκθαλίδνληαη ζηελ πιαηθφξκα αιιά ζα απνζηέιινληαη θαη κέζσ ΝΑΗ 

ΑΔΑ: Ψ7ΓΜΩΡ0-7ΔΜ
19PROC004666272 2019-03-22



 

 

            ζει. 48/74 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΟΠΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΑΠΑΗΣΖΖ 

emails. 

Έιεγρνο θαη επίπεδα πξόζβαζεο 

Ύπαξμε ηξηψλ (3) επηπέδσλ ρξεζηψλ: δηαρεηξηζηψλ (administrators), ζπληάθηεο (editors), 

απινί ρξήζηεο. 
ΝΑΗ 

Οη δηαρεηξηζηέο θαη νη ζπληάθηεο λα κπνξνχλ λα κνξθνπνηνχλ ηα γξαθήκαηα 

(πξνζζήθε/αθαίξεζε/ηξνπνπνίεζε) θαη λα νξίδνπλ alerts 
ΝΑΗ 

Ο ρξήζηεο λα κπνξεί λα επηιέγεη ρξνληθέο πεξηφδνπο γηα ηα γξαθήκαηα. ΝΑΗ 

Ζ πξφζβαζε ζηελ πιαηθφξκα λα γίλεηαη κέζσ κεραληζκνχ ειέγρνπ θαη ηαπηνπνίεζεο 

ρξεζηψλ (user control and authentication mechanisms) 
ΝΑΗ 

Γηαρσξηζκφο ηνπ επηπέδνπ πξφζβαζεο θαη πξνβνιήο αλά ρξήζηε ή/θαη νκάδα ρξεζηψλ ΝΑΗ 

Ζ πξφζβαζε ζηελ πιαηθφξκα λα γίλεηαη κέζσ κεραληζκνχ ειέγρνπ θαη ηαπηνπνίεζεο 

ρξεζηψλ (user control and authentication mechanisms) 
ΝΑΗ 

Γηαρσξηζκφο ηνπ επηπέδνπ πξφζβαζεο θαη πξνβνιήο αλά ρξήζηε ή/θαη νκάδα ρξεζηψλ ΝΑΗ 

Γεδνκέλνπ φηη ζπγθεθξηκέλν παξαδνηέν (4.1.1.) ζπλδέεηαη άκεζα κε αληίζηνηρν παξαδνηέν ηνπ PB2 
(ελνπνίεζε ηειεκεηξηθψλ δεδνκέλσλ ζε θεληξηθή πιαηθφξκα δηαρείξηζεο), ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έξζεη 
ζε επηθνηλσλία θαη λα ζπλεξγαζηεί θαη κε ηα αληίζηνηρα ζηειέρε ηνπ θνξέα (PB2) θαζ‟φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
πξάμεο INTERNET OF BINS, εθφζνλ δεηεζεί, θαηφπηλ θαη ησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή.  

4.1.2.- Πιάλν Βειηηζηνπνίεζεο Γηαρείξηζεο θαη Παξαθνινύζεζεο Απνβιήησλ (Αλάιπζε ελαξίσλ 
θαη Γεδνκέλσλ θαη Γηαρεηξηζηηθό ρέδην) 

ηα πιαίζηα ηνπ παξαδνηένπ 4.1.2, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπιιέμεη ηα θαηάιιεια δεδνκέλα πνπ 
αθνξνχλ ην πθηζηάκελν πξνθίι δηαρείξηζεο ησλ δεκνηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ (εμνπιηζκφο, δαπάλεο, 
νξγαλσηηθφ κνληέιν, πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία θιπ) ζε επίπεδν Αλαζέηνπζαο Αξρήο, λα ηα αλαιχζεη 
θαη ζηε ζπλέρεηα λα δηακνξθψζεη θαηάιιειεο θαη πιήξσο αηηηνινγεκέλεο πξνηάζεηο βειηηζηνπνίεζεο πνπ 
ζα πηνζεηνχλ ηηο πιένλ ζχγρξνλεο κεζνδνινγηθέο θαη θαηλνηνκηθέο πξνζεγγίζεηο ζην ηνκέα δηαρείξηζεο ησλ 
δεκνηηθψλ αζηηθψλ απνβιήησλ (θαιέο πξαθηηθέο). Καη‟ ειάρηζην ζα πξέπεη λα ζπιιερζνχλ, νξγαλσζνχλ θαη 
λα αλαιπζνχλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε: 

 Σνλ ηχπν, ηηο πθηζηάκελεο θαη κειινληηθέο πξνβιέςεηο παξαγσγήο απνβιήησλ ζε επίπεδν Γήκνπ 
Εεξνχ. 

 Σηο πθηζηάκελεο πξαθηηθέο, κεζφδνπο, πξνζεγγίζεηο θαη ππνδνκέο δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζε 
επίπεδν Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

Δπηπιένλ, δεδνκέλνπ φηη ην ζπγθεθξηκέλν παξαδνηέν εληάζζεηαη ζην Π.Δ.-4 ην νπνίν ζπλδέεηαη άκεζα κε ην 
Π.Δ.-3, ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ θαηάιιεια θαη ηα δεδνκέλα (outputs) απφ ηα αληίζηνηρα παξαδνηέα ηνπ 
Π.Δ.-3 πνπ αθνξνχλ ην Τπν-έξγν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Δπηπιένλ, απαξαηηήησο ζα 
αμηνπνηεζνχλ/ζπλεθηηκεζνχλ θαη ηα απνηειέζκαηα/ζπκπεξάζκαηα απφ ηε πηινηηθή εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία 
ηνπ ζπζηήκαηνο έμππλεο ηειεκαηηθήο δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο απνβιήησλ ηνπ παξαδνηένπ 4.1.1.  

Σα παξαπάλσ δεδνκέλα ζα πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα νδεγήζνπλ ζηε δηακφξθσζε πξνηάζεσλ πνπ ζα 
ελζσκαηψλνπλ ζχγρξνλεο/βέιηηζηεο/θαηλνηφκεο πξαθηηθέο θαη κεζνδνινγίεο/ηερλνινγίεο αλαβάζκηζεο ηεο 
πθηζηάκελεο δηαρείξηζεο δεκνηηθψλ απνβιήησλ ζε επίπεδν Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κε ζθνπφ ηελ κεηάβαζε 
ηνπ Γήκνπ Εεξνχ ζε θαζεζηψο «έμππλεο» δηαρείξηζεο δεκνηηθψλ απνβιήησλ. Σέινο, ηα αλακελφκελα 
απνηειέζκαηα ηνπ παξαδνηένπ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη θαη ζε ζπκθσλία κε ηνλ ζηφρν θαη ην γεληθφηεξν 
ζεκαηηθφ αληηθείκελν ηνπ Π.Δ.-4 ζην νπνίν θαη εληάζζεηαη.  

Σν παξαδνηέν ζα ππνβιεζεί ζε ηξία (3) έγρξσκα αληίηππα (Διιεληθά- Αγγιηθά) θαη ειεθηξνληθά ζε κνξθή 
.pdf ζε 100 CD.  

4.1.3.- Οινθιεξσκέλε Σερληθή, Οηθνλνκηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Αμηνιόγεζε ησλ Πξαθηηθώλ θαη 
Γηαδηθαζηώλ πνπ Αλαπηύρζεθαλ θαη Δθαξκόζηεθαλ θαηά ηε Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ (Διιάδα) 

ηφρνο ηνπ παξαδνηένπ 4.1.3 είλαη ε νινθιεξσκέλε απφ ηερληθή, νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή πιεπξά 
αμηνιφγεζεο ησλ πξαθηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ θαη εθαξκφζζεθαλ ζηελ Διιεληθή πιεπξά 
παξέκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο πξάμεο INTERNET OF BINS. Ζ ζπγθεθξηκέλε αμηνιφγεζε ζα 
αληηκεησπίδεη ηελ πξάμε INTERNET OF BINS σο εληαίν θαη αδηάζπαζην ζχλνιν, εληνπίδνληαο θαη 
αμηνινγψληαο ηηο αληίζηνηρεο αδπλακίεο, πιενλεθηήκαηα θαη επθαηξίεο γηα ηελ ειιεληθή πιεπξά παξέκβαζεο 
ηεο Πξάμεο, πξνηείλνληαο ηπρφλ λέεο πξαθηηθέο ή/θαη δηνξζσηηθέο κειινληηθέο ελέξγεηεο βειηηζηνπνίεζεο.  
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Γεδνκέλεο ηεο ζχλδεζεο πνπ ππάξρεη κε αληίζηνηρν παξαδνηέν ηνπ PB2 (παξαδνηέν 4.2.4), ν Αλάδνρνο, 
θαηφπηλ νδεγηψλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη φπνηε θξηζεί ζθφπηκν, ζα έξρεηαη ζε ζπλελλφεζε-ζπλεξγαζία 
θαη κε ηα αληίζηνηρα ζηειέρε ηνπ εηαίξνπ PB2 γηα ινγαξηαζκφ ηεο. 

Ο Αλάδνρνο ζα πινπνηήζεη ην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ.  

Σν παξαδνηέν ζα ππνβιεζεί ζε ηξία (3) έγρξσκα αληίηππα (Διιεληθά- Αγγιηθά) θαη ειεθηξνληθά ζε κνξθή 
.pdf ζε 100 CD κε εηηθέηα.  

5.1.1.- Έθζεζε Βησζηκόηεηαο Απνηειεζκάησλ Έξγνπ (Διιάδα/ Αιβαλία) 

ηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ παξαδνηένπ 5.1.1 ν Αλάδνρνο ζα πξνρσξήζεη ζηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο 
βησζηκφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ κε ηελ ελνπνίεζε θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ απφ ηνπο 
αληίζηνηρνπο εηαίξνπο ηεο πξάμεο. θνπφο ηνπ παξαδνηένπ είλαη λα ππνδεηρζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα 
απνηειέζκαηα θαη εθξνέο ηεο Πξάμεο INTERNET OF BINS ζα είλαη βηψζηκα θαη κεηά ηε ιήμε ηεο 
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Πξάμεο. ηφρνο απνηειεί ν εληνπηζκφο, ε αλάιπζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ παξαγφλησλ 
πνπ απνηεινχλ θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηε βησζηκφηεηα ησλ εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ 
πξνθεηκέλνπ λα ππνδείμεη ζηα κέιε ηνπ εηαηξηθνχ ζρήκαηνο έλαλ «νδηθφ ράξηε» απαηηνχκελσλ δξάζεσλ θαη 
ελεξγεηψλ πνπ ζα δηαηεξνχλ ελεξγά ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο εθξνέο ηεο Πξάμεο INTERNET OF BINS θαη ζα 
παξάγνπλ πξνζηηζέκελε αμία ζηε δηαζπλνξηαθή πεξηνρή παξέκβαζεο θαη κεηά ηε ιήμε ηεο Πξάμεο. ηελ ίδηα 
κειέηε ζα ελζσκαησζεί επίζεο θαη κία αλάιπζε ζρεηηθά κε ηε δπλεηηθή ζπκκεηνρή ησλ εηαίξσλ ηνπ έξγνπ 
ζε ζεκαηηθά δίθηπα ζρεηηθά κε ηελ έμππλε δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη ηε ρξήζε λέσλ/πξνεγκέλσλ 
ηερλνινγηψλ.  

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξαδνηένπ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί θαη λα ζπιιέμεη-επεμεξγαζηεί 
δεδνκέλα (είηε απεπζείαο είηε θαηφπηλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο) κε ηνπο εηαίξνπο PB2 θαη 
PB4 νη νπνίνη ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο έρνπλ αλαιάβεη ηα εμήο: 

 PB2+PB4: Αλάιπζε ζρεηηθά κε ηε δπλεηηθή ζπκκεηνρή ησλ εηαίξσλ ηνπ έξγνπ ζε ζεκαηηθά δίθηπα 
ζρεηηθά κε ηελ έμππλε δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη ηε ρξήζε λέσλ/πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ 
(παξαδνηέα εηαίξσλ: 5.2.4, 5.4.1). 

 PB4: Έθζεζε βησζηκφηεηαο απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ γηα ηελ Αιβαληθή πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο 
Πξάμεο (παξαδνηέν εηαίξνπ: 5.4.2).  

Σν παξαδνηέν ζα ππνβιεζεί ζε ηξία (3) έγρξσκα αληίηππα (Διιεληθά- Αγγιηθά) θαη ειεθηξνληθά ζε κνξθή 
.pdf ζε 100 CD κε εηηθέηα.  

Α.3.2 Γηάξθεηα ζύκβαζεο-Υξόλνη παξάδνζεο  

Κσδηθφο 
Παξαδνηένπ 

Πεξηγξαθή Υξνλνδηάγξακκα 

Παθέην Δξγαζίαο 1 (Work Package 1): Γηαρείξηζε θαη πληνληζκφο Έξγνπ (Project Management and 
Coordination) 

1.1.2 Πιάλν Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο θαη Γξάζεσλ  
Δληφο έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο ή/θαη θαηφπηλ νδεγηψλ 

απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή  

1.1.3 

πληνληζκφο Τινπνίεζεο Έξγνπ θαη Αλαθνξέο Πξνφδνπ 

1
ε
 Αλαθνξά Πξνφδνπ (Πεξίνδνο 1/2019 – 6/2019) 

θαη 1
ν
 Αίηεκα Πηζηνπνίεζεο Γαπαλψλ 

25/7/2019 

2
ε
 Αλαθνξά Πξνφδνπ (Πεξίνδνο 7/2019 – 12/2019) 

θαη 2
ν
 Αίηεκα Πηζηνπνίεζεο Γαπαλψλ 

24/1/2020 

3
ε
 Αλαθνξά Πξνφδνπ (1/2010-3/2020), ρέδην 

Σειηθήο Έθζεζεο Οινθιήξσζεο θαη Σειεπηαίν Αίηεκα 
Πηζηνπνίεζεο Γαπαλψλ 

25/3/2020 

1.1.4 

Οξγάλσζε Δλαξθηήξηαο πλάληεζεο Έξγνπ θαη πκκεηνρή ζε πλαληήζεηο Δξγαζίαο (1 
ζηελ Διιάδα θαη 2 ζηελ Αιβαλία) 

Γηνξγάλσζε Δλαξθηήξηαο πλάληεζεο (Kick-off) 
Δληφο έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο ή/θαη θαηφπηλ νδεγηψλ 

απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

Τπνζηήξημε πκκεηνρήο ζε κηα (1) πλάληεζε 
Δξγαζίαο ζηελ Διιάδα (έδξα PB2) 

Καηφπηλ νδεγηψλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή θαη ζχκθσλα κε ην 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο ζπλάληεζεο 

Τπνζηήξημε πκκεηνρήο ζε κηα (1) πλάληεζε 
Δξγαζίαο ζηελ Αιβαλία (έδξα PB3) 

Καηφπηλ νδεγηψλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή θαη ζχκθσλα κε ην 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο ζπλάληεζεο 

Τπνζηήξημε πκκεηνρήο ζε κηα (1) πλάληεζε Καηφπηλ νδεγηψλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα 
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Κσδηθφο 
Παξαδνηένπ 

Πεξηγξαθή Υξνλνδηάγξακκα 

Δξγαζίαο ζηελ Αιβαλία (έδξα PB4) Αξρή θαη ζχκθσλα κε ην 
πξνγξακκαηηζκφ ηεο ζπλάληεζεο 

Παθέην Δξγαζίαο 2 (Work Package 2): Δπηθνηλσλία θαη Γηάρπζε (Communication and Dissemination) 

2.1.1 

Πιάλν Δπηθνηλσλίαο/Γεκνζηφηεηαο θαη Έθζεζε Απνηίκεζεο (Διιάδα) 

Δθπφλεζε Πιάλνπ Δπηθνηλσλίαο/Γεκνζηφηεηαο 
Δληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο ή 

χληαμε Έθζεζεο Απνηίκεζεο 
Καηφπηλ νδεγηψλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή θαη πξηλ ηε ιήμε ηεο πξάμεο 

2.1.2 Γεκηνπξγηθφο ρεδηαζκφο Λνγφηππνπ Έξγνπ  
Δληφο έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο ή/θαη θαηφπηλ νδεγηψλ 

απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

2.1.3 

Ηζηνζειίδα Έξγνπ (Σξίγισζζε) 

Έλαξμε παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηζηνζειίδαο 
(δεκνζίεπζε) 

Δληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο γηα ηε βαζηθή ιεηηνπξγηθή 

ζρεδίαζε θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία  

Οινθιήξσζε ελζσκάησζεο πιηθνχ 
Δληφο ελφο (1) κελφο πξηλ ηελ επίζεκε 

ιήμε ηεο πξάμεο 

2.1.4 
Δθιατθεπκέλε Έθδνζε Έξγνπ (Layman’s Report)-
Σξίγισζζε 

Δληφο ελφο (1) κελφο πξηλ ηελ επίζεκε 
ιήμε ηεο πξάμεο 

Παθέην Δξγαζίαο 3 (Work Package 3): Βειηίσζε ηεο Γηαζπλνξηαθήο Ηθαλφηεηαο ζηε Γηαρείξηζε Γεκνηηθψλ 
ηεξεψλ Απνβιήησλ (Improvement of the Cross border MSWM Capacity) 

3.1.1 

Τπνζηήξημε Γηαγσληζηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιάλν Δλεξγεηψλ 

Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Τπφγεησλ Κάδσλ 
Γεκνηηθψλ Απνβιήησλ θαη Δμνπιηζκνχ Αλχςσζεο 
Κάδσλ: Απνινγηζηηθή Έθζεζε Τπεξεζηψλ  

Δληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ έθδνζε 
πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο 
πξνκήζεηαο θαη θαζ‟φιε ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 
πξνκεζεπηή  

Πξνκήζεηα Απνξξηκκαηνθφξνπ: Απνινγηζηηθή 
Έθζεζε Τπεξεζηψλ 

Δληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ έθδνζε 
πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο 
πξνκήζεηαο θαη θαζ‟φιε ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 
πξνκεζεπηή  

Πιάλν Δλεξγεηψλ «Κχθινπ Εσήο Πξνκεζεηψλ» 
Δληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ έθδνζε 

ηνπ ηειεπηαίνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο 
παξαιαβήο ησλ πξνκεζεηψλ 

Παθέην Δξγαζίαο 4 (Work Package 4): Αλάπηπμε Κνηλνχ Έμππλνπ πζηήκαηνο/Γηθηχνπ Παξαθνινχζεζεο 
Απνβιήησλ- Πηινηηθά Έξγα (Set up of a Smart Joint Waste Monitoring System/Network-Pilot Projects) 

4.1.1 

Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνχ Έμππλεο Σειεκαηηθήο Γηαρείξηζεο θαη Παξαθνινχζεζεο 
Απνβιήησλ (Κάδνη Απνβιήησλ) 

Σνπνζέηεζε θαη Παξακεηξνπνίεζε Φπζηθνχ 
Δμνπιηζκνχ Σειεκεηξίαο Κάδσλ Απνβιήησλ  

Δληφο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

Έλαξμε Παξαγσγηθήο Λεηηνπξγίαο Λνγηζκηθνχ 
Οπηηθνπνίεζεο 

Δληφο πέληε (5) κελψλ απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

4.1.2 

Πιάλν Βειηηζηνπνίεζεο Γηαρείξηζεο θαη 
Παξαθνινχζεζεο Απνβιήησλ (Αλάιπζε 
ελαξίσλ θαη Γεδνκέλσλ θαη Γηαρεηξηζηηθφ 
ρέδην) 

Έσο 30/12/2019 

4.1.3 

Οινθιεξσκέλε Σερληθή, Οηθνλνκηθή θαη 
Πεξηβαιινληηθή Αμηνιφγεζε ησλ Πξαθηηθψλ θαη 
Γηαδηθαζηψλ πνπ Αλαπηχρζεθαλ θαη 
Δθαξκφζηεθαλ θαηά ηε Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ 
(Διιάδα) 

Δληφο ελφο (1) κελφο πξηλ ηελ επίζεκε 
ιήμε ηεο πξάμεο 

Παθέην Δξγαζίαο 5 (Work Package 5): Μεηαθνξά, Αληαιιαγή Σερλνγλσζίαο θαη Βησζηκφηεηα Απνηειεζκάησλ 
(Transfer, exchange of knowledge and Sustainability of Results) 

5.1.1 
Έθζεζε Βησζηκφηεηαο Απνηειεζκάησλ Έξγνπ 
(Διιάδα/Αιβαλία) 

Δληφο ελφο (1) κελφο πξηλ ηελ επίζεκε 
ιήμε ηεο πξάμεο 

 

Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο δε δχλαηαη λα παξαηαζεί πέξαλ ηεο 31/03/2020, παξά κφλν εάλ δεηεζεί 
θαη εγθξηζεί αίηεκα παξάηαζεο πινπνίεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ INTERNET OF BINS. ε απηήλ ηελ 
πεξίπησζε θαη ε ζχκβαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζα παξαηαζεί γηα φζν δηάζηεκα παξαηείλεηαη ην ζπλνιηθφ έξγν 
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ρσξίο δηθαίσκα αχμεζεο νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. Παξάηαζε ηεο πινπνίεζεο επηκέξνπο παξαδνηέσλ είλαη 
δπλαηή θαηφπηλ έγγξαθνπ αηηήκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ πξηλ ηε ιήμε ηεο εκεξνκελίαο πινπνίεζήο ηνπο (φπσο 
νξίδεηαη αλσηέξσ), κε ηελ πξνυπφζεζε ζε θάζε πεξίπησζε φηη ζα νινθιεξσζνχλ πξηλ ηηο 31/03/2020 ή 
φπνηα λέα εκεξνκελία ιήμεο ηνπ έξγνπ INTERNET OF BINS νξηζηεί ζε πεξίπησζε ζπλνιηθήο ηνπ 
παξάηαζεο. 

 

ΜΔΡΟ Β- ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Ζ ζπλνιηθή αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 64.800,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24 % 
(πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: € 52.258,07  ΦΠΑ 24%: € 12.541,93), ρσξίο δηθαίσκα πξναίξεζεο θαη ρσξίο 
δηθαίσκα παξάηαζεο κε αχμεζε νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ζ πξάμε INTERNET OF BINS ρξεκαηνδνηείηαη 
απφ ην Πξφγξακκα Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020” (85% 
απφ ηελ Δ.Δ. θαη 15% κέζσ αληίζηνηρεο Δζληθήο πκκεηνρήο Διιάδαο θαη Αιβαλίαο). χκθσλα κε ηελ 
αξηζκ. 75104/10-7-2018 απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΑΓΑ: 
ΦΛΚΖ465ΥΗ8-ΣΓ) γηα ην Διιεληθφ ζθέινο ησλ ηδίσλ πφξσλ, ε Πξάμε εληάρζεθε ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 
Δπελδχζεσλ κε ελάξηζκν θσδηθφ 2018ΔΠ51860009. 

 

Κσδηθφο 
Παξαδνηένπ 

Πεξηγξαθή 
Πξνυπνινγηζκφο 

(€) 

Παθέην Δξγαζίαο 1 (Work Package 1): Γηαρείξηζε θαη πληνληζκφο Έξγνπ (Project Management and 
Coordination) 

1.1.2 Πιάλν Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο θαη Γξάζεσλ  € 3.000,00 

1.1.3 

πληνληζκφο Τινπνίεζεο Έξγνπ θαη Αλαθνξέο Πξνφδνπ € 10.000,00 

1
ε
 Αλαθνξά Πξνφδνπ (Πεξίνδνο 1/2019 – 6/2019) θαη 1

ν
 Αίηεκα 

Πηζηνπνίεζεο Γαπαλψλ 
€ 3.250,00 

2
ε
 Αλαθνξά Πξνφδνπ (Πεξίνδνο 7/2019 – 12/2019) θαη 2

ν
 Αίηεκα 

Πηζηνπνίεζεο Γαπαλψλ 
€ 3.250,00 

3
ε
 Αλαθνξά Πξνφδνπ (1/2010-3/2020), ρέδην Σειηθήο Έθζεζεο 

Οινθιήξσζεο θαη Σειεπηαίν Αίηεκα Πηζηνπνίεζεο Γαπαλψλ 
€ 3.500,00 

1.1.4 

Οξγάλσζε Δλαξθηήξηαο πλάληεζεο Έξγνπ θαη πκκεηνρή ζε 
πλαληήζεηο Δξγαζίαο (1 ζηελ Διιάδα θαη 2 ζηελ Αιβαλία) 

€ 2.300,00 

Γηνξγάλσζε Δλαξθηήξηαο πλάληεζεο (Kick-off) € 800,00 

Τπνζηήξημε πκκεηνρήο ζε κηα (1) πλάληεζε Δξγαζίαο ζηελ Διιάδα 
(έδξα PB2) 

€ 400,00 

Τπνζηήξημε πκκεηνρήο ζε κηα (1) πλάληεζε Δξγαζίαο ζηελ Αιβαλία 
(έδξα PB3) 

€ 550,00 

Τπνζηήξημε πκκεηνρήο ζε κηα (1) πλάληεζε Δξγαζίαο ζηελ Αιβαλία 
(έδξα PB4) 

€ 550,00 

Παθέην Δξγαζίαο 2 (Work Package 2): Δπηθνηλσλία θαη Γηάρπζε (Communication and Dissemination) 

2.1.1 

Πιάλν Δπηθνηλσλίαο/Γεκνζηφηεηαο θαη Έθζεζε Απνηίκεζεο 
(Διιάδα) 

€ 2.000,00 

Δθπφλεζε Πιάλνπ Δπηθνηλσλίαο/Γεκνζηφηεηαο € 1.500,00 

χληαμε Έθζεζεο Απνηίκεζεο € 500,00 

2.1.2 Γεκηνπξγηθφο ρεδηαζκφο Λνγφηππνπ ΄Έξγνπ  € 500,00 

2.1.3 

Ηζηνζειίδα Έξγνπ (Σξίγισζζε) € 6.000,00 

Έλαξμε παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηζηνζειίδαο (δεκνζίεπζε) € 4.000,00 

Οινθιήξσζε ελζσκάησζεο πιηθνχ € 2.000,00 

2.1.4 Δθιατθεπκέλε Έθδνζε Έξγνπ (Layman’s Report)-Σξίγισζζε € 1.500,00 

Παθέην Δξγαζίαο 3 (Work Package 3): Βειηίσζε ηεο Γηαζπλνξηαθήο Ηθαλφηεηαο ζηε Γηαρείξηζε Γεκνηηθψλ 
ηεξεψλ Απνβιήησλ (Improvement of the Cross border MSWM Capacity) 

3.1.1 

Τπνζηήξημε Γηαγσληζηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιάλν Δλεξγεηψλ € 4.000,00 

Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Τπφγεησλ Κάδσλ Γεκνηηθψλ Απνβιήησλ 
θαη Δμνπιηζκνχ Αλχςσζεο Κάδσλ: Απνινγηζηηθή Έθζεζε Τπεξεζηψλ 

€ 1.500,00 

Πξνκήζεηα Απνξξηκκαηνθφξνπ: Απνινγηζηηθή Έθζεζε Τπεξεζηψλ € 1.500,00 

Πιάλν Δλεξγεηψλ «Κχθινπ Εσήο Πξνκεζεηψλ» € 1.000,00 

Παθέην Δξγαζίαο 4 (Work Package 4): Αλάπηπμε Κνηλνχ Έμππλνπ πζηήκαηνο/Γηθηχνπ Παξαθνινχζεζεο 
Απνβιήησλ- Πηινηηθά Έξγα (Set up of a Smart Joint Waste Monitoring System/Network-Pilot Projects) 

4.1.1 

Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνχ Έμππλεο Σειεκαηηθήο Γηαρείξηζεο 
θαη Παξαθνινχζεζεο Απνβιήησλ (Κάδνη Απνβιήησλ) 

€ 17.000,00 

Σνπνζέηεζε θαη Παξακεηξνπνίεζε Φπζηθνχ Δμνπιηζκνχ Σειεκεηξίαο 
Κάδσλ Απνβιήησλ  

€ 10.000,00 

ΑΔΑ: Ψ7ΓΜΩΡ0-7ΔΜ
19PROC004666272 2019-03-22



 

 

            ζει. 52/74 

Κσδηθφο 
Παξαδνηένπ 

Πεξηγξαθή 
Πξνυπνινγηζκφο 

(€) 

Έλαξμε Παξαγσγηθήο Λεηηνπξγίαο Λνγηζκηθνχ Οπηηθνπνίεζεο € 7.000,00 

4.1.2 
Πιάλν Βειηηζηνπνίεζεο Γηαρείξηζεο θαη Παξαθνινχζεζεο 
Απνβιήησλ (Αλάιπζε ελαξίσλ θαη Γεδνκέλσλ θαη 
Γηαρεηξηζηηθφ ρέδην) 

€ 10.000,00 

4.1.3 

Οινθιεξσκέλε Σερληθή, Οηθνλνκηθή θαη Πεξηβαιινληηθή 
Αμηνιφγεζε ησλ Πξαθηηθψλ θαη Γηαδηθαζηψλ πνπ 
Αλαπηχρζεθαλ θαη Δθαξκφζηεθαλ θαηά ηε Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ 
(Διιάδα) 

€ 3.000,00 

Παθέην Δξγαζίαο 5 (Work Package 5): Μεηαθνξά, Αληαιιαγή Σερλνγλσζίαο θαη Βησζηκφηεηα Απνηειεζκάησλ 
(Transfer, exchange of knowledge and Sustainability of Results) 

5.1.1 
Έθζεζε Βησζηκφηεηαο Απνηειεζκάησλ Έξγνπ 
(Διιάδα/Αιβαλία) 

€ 5.500,00 

ΤΝΟΛΟ (1.1.2+1.1.3+1.1.4+2.1.1+2.1.2+2.1.3+2.1.4+3.1.1+4.1.1+4.1.2+4.1.3+5.1.1): € 64.800,00 

 

Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ παξαδνηέσλ 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 2.1.1., 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 3.1.1, 4.1.2, 4.1.3 θαη 
5.1.1. αθνξά ηε θαηεγνξία δαπάλεο “External Expertise and Services” θαη ηνπ παξαδνηένπ 4.1.1. ηε 
θαηεγνξία “Equipment” ηνπ Δγθεθξηκέλνπ Γειηίνπ Τπνβνιήο ηεο Πξάμεο INTERNET OF BINS.   
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ ΣΔΤΓ  

Με ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4497/2017, πξνζηέζεθε άξζξν 79Α ζην Ν.4412/2016 σο εμήο: 

«Άξζξν 79Α 

Τπνγξαθή Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο 

1.Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο (ΔΔΔ) ηνπ άξζξνπ 79, είλαη δπλαηή, κε 
κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ε πξνθαηαξθηηθή απφδεημε 
ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ 
πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία 
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ. 

2. Ωο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, λνείηαη ν λφκηκνο 
εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην 
ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν 
λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

3. Σν παξόλ άξζξν εθαξκόδεηαη θαη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ Σππνπνηεκέλνπ Δληύπνπ Τπεύζπλεο 
Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ην νπνίν εθδίδεη ε Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ.).». 
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ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ 

Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα θαη ηε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθφ επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε 
ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεχζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα 
(αθ) 
- Ολνκαζία: [ΓΖΜΟ ΕΖΡΟΤ] 
- Κσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : [6102] 
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [Πιαηεία Γελλεκαηά, Φηιηππηάδα, 48200, Πξέβεδα] 
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [Κα. Γξάθνπ Γεσξγία 
] 
- Σειέθσλν: [26833 60600] 
- Ζι. ηαρπδξνκείν: [info@dimoszirou.gr] 
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): [https://dimoszirou.gr/] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV):  
 

Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο γηα ηελ Τινπνίεζε ηεο Πξάμεο κε Αθξσλύκην “INTERNET OF BINS" ζηα 
πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020” 

Κχξηνο CPV:  

71621000-7 (Τπεξεζίεο ηερληθήο αλάιπζεο ή παξνρήο ζπκβνπιώλ)  

θαη ζπκπιεξσκαηηθνί CPV:  

79341100-7 (Τπεξεζίεο Παξνρήο πκβνπιώλ ζε ζέκαηα δηαθήκηζεο), 79994000-8 (Τπεξεζίεο 
Γηαρείξηζεο πκβάζεσλ), 90714100-6 (Πεξηβαιινληηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα), 90713000-8 
(Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιώλ γηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα) 

- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [……] 
- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [Τπεξεζίεο θαη Πξνκήζεηεο (κεηθηή 
ζχκβαζε)] 
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [ΟΥΗ] 

 

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 
ΤΜΠΛΖΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

ηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 
ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
 
: 

Σειέθσλν: 
Ζι. ηαρπδξνκείν: 
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ 
ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή 
κεζαία επηρείξεζε; 

 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 
εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν/Μεηξψν 
εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη 
ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 
ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 
Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο παξνχζαο 
ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ απαηηείηαη, ζηελ 
ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην 
κέξνο V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 
ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ 
πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή 
πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε 
δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη 
ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά πεξίπησζε, 
ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγν: 
δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα 
απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 
Δάλ φρη: 
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξψζηε ηηο πιεξνθνξίεο 
πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, ελφηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ 
θαηά πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη 
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα 
πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη 
πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε 
ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 
δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή 
δηαηίζεηαη δσξεάλ; 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε:  

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
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επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……] 

Σξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε 
άιινπο; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνχ εληχπνπ ΣΔΤΓ απφ ηνπο άιινπο εκπιεθφκελνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

Δάλ λαη: 
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ 
έλσζε ή θνηλνπξαμία   (επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα 
ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 
πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο 
έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Σκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή ησλ 
ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη 
αξκφδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνχλ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν 
γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 
[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά 
κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, 
ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ  

ηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο 
άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα 
αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα 
θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V 
θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

 

Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηφ έληππν ΣΔΤΓ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α 
θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα απφ ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο, 
δεφλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο απηψλ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε 
αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είηε φρη, ηδίσο νη ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο 
πνηφηεηαο θαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο 
πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

Δθφζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλφηεηα ή ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, 
παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα 
απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο  

(Ζ παξνχζα ελφηεηα ζπκπιεξψλεηαη κφλνλ εθφζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνχληαη ξεηψο 
απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Τπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 
νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ 
κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 
 
Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ πξνηεηλφκελσλ 
ππεξγνιάβσλ θαη ην πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 
αλαιάβνπλ:  
[…] 

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (θαη' εθαξκνγή 

ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο  πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 

30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα 

κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).  
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Μέξνο III: Λφγνη απνθιεηζκνχ 

Α: Λφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε· 

 δσξνδνθία
,
· 

 απάηε· 

 ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
·
 

 λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο· 

 παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο: Απάληεζε: 

Τπάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο 
βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε 
πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη 
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 
ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 
παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή 
απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε 
θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο 
πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……] 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε: 
α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 
πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά 
θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή 
απφθαζε: 

 
α) Ζκεξνκελία:[   ],  
ζεκείν-(-α): [   ],  
ιφγνο(-νη):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη 
ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……] 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 
απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε 
ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: [……] 
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Β: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή 
θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 
ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ 
εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 
 
 
Δάλ φρη αλαθέξεηε:  
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη: 
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ; 
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο; 
- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 
δεζκεπηηθή; 
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο 
απφθαζεο 
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ 
νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο 
πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο 
ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 
ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, ησλ 
δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε 
ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 
θαηαβνιή ηνπο ; 

ΦΟΡΟΗ 
 

ΔΗΦΟΡΔ 
ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 
ΑΦΑΛΗΖ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 
[……] 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε φζνλ αθνξά ηελ 
θαηαβνιή ησλ θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):

 
 

[……][……][……] 
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Γ: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ 
παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπόηεηα, 
ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 
παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη 
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ 
δηθαίνπ; 

[] Ναη [] Όρη 

 
 
Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 
χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 
(«απηνθάζαξζε»); 
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε 
απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο : 
α) πηψρεπζε, ή  
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ 
ην δηθαζηήξην, ή 
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ, ή  
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή  
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 
Δάλ λαη: 
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο σζηφζν 
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε 
ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο 
εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε 
ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ 
απηέο απηέο ηηο πεξηζηάζεηο

 
 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξφ 
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
[.......................] 
 

 
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 
απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ:  
[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε 
άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπφ ηε 
ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
[…...........] 
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Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 
απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ: 
[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε ηπρφλ 
ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο 
ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή επηρείξεζε 
ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα 
αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 
αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή 
επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο 
δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 
παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε 
θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , 
απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 
απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ: 
[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη φηη: 
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 
δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ 
ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 
επηινγήο, 
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε 
ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα. 
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην 
ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα 
απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 
λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 
επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ 
ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

[] Ναη [] Όρη 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα α ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα φια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 
αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή 
ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα 
ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Δλόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη 
νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Δθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ θξηηεξίσλ 
επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; [] Ναη [] Όρη 
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Μέξνο VI: Σειηθέο δειψζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα κέξε Η – IV 
αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ 
δειψζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαηζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, 
λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη, εθηφο εάλ 
: 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο 
κε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ

.
 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Η, ελφηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε 
δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν 
κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η... 
[πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ 
εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 

Ζκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ – Πίλαθεο Σεθκεξίσζεο Κξηηεξίσλ Δπηινγήο 

 

ΠΗΝΑΚΑ Η-1- Πίλαθαο Απνηχπσζεο Έξγσλ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα (παξ. 2.2.6.-α Γηαθήξπμεο) 

Η-1.α 

Α/Α 

Η-1.β 

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ 

Η-1.γ 

ΔΡΓΟΓΟΣΗ/ΚΤΡΙΟ ΣΗ 
ΤΜΒΑΗ 

Η-1.δ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

Η-1.ε 

ΠΟΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Η-1.δ 

ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ 

      

      

      

 

[θξαγίδα-Τπνγξαθή] 

 

 

Οδεγίεο πκπιήξσζεο ηειώλ ηνπ Πίλαθα Ι.1: 

 Ι-1.α:. Μνλαδηθφο αχμσλ αξηζκφο έξγνπ. 

 Ι-1.β: Πιήξεο Σίηινο Έξγνπ φπσο αλαγξάθεηαη ζηε ζπλαθζείζα ζχκβαζε. 

 Ι-1.γ: Δπσλπκία Δξγνδφηε/Κχξηνπ ηεο χκβαζεο κε ηνλ νπνίν έρεη ζπκβιεζεί ν Οηθνλνκηθφο Φνξέαο. 

 Ι-1.δ: Αλαγξάθεηαη ε εκεξνινγηαθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο (κνξθή εκέξαο/κήλαο/έηνο).. 

 Ι-1.ε: Πνζνζηφ πκκεηνρήο ζε πεξίπησζε πνπ ν Οηθνλνκηθφο Φνξέαο ήηαλ Μέινο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο, αιιηψο ζπκπιεξψλεηαη κε 100%.  

 Ι-1.δ: πκπιεξψλεηαη κε ηνλ θσδηθφ αλαγλψξηζεο (ζε κνξθή Η-1.δ.XX, φπνπ ΥΥ ν αχμσλ κνλαδηθφο αξηζκφο πνπ απνδίδεηαη) θαη ηε πεξηγξαθή ηνπ ζηνηρείνπ ηεθκεξίσζεο (π.ρ. 

Η-1.δ.1 Αληίγξαθν χκβαζεο), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκεξνκελίαο ή/θαη ηνπ αξηζκνχ πξσηνθφιινπ, ησλ δεισζέλησλ θαηαρσξήζεσλ γξακκψλ ηνπ Πίλαθα, ην νπνίν 

ππνβάιιεηαη σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο.  
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ΠΗΝΑΚΑ Η-2- Πίλαθαο Αλαιπηηθψλ Πεξηγξαθηθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ Έξγσλ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα (παξ. 2.2.6.-α Γηαθήξπμεο) 

Η-2.α 

Α/Α 

Η-2.β 

ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

Η-2.γ 

ΦΤΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ/ ΓΙΑΚΡΙΣΑ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

Η-2.δ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

Η-2.ε 

ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ [*] 

     

     

     

 

[θξαγίδα-Τπνγξαθή] 

 

 

 

Οδεγίεο πκπιήξσζεο ηειώλ ηνπ Πίλαθα Ι.2: 

 Ι-2.α:. Απφ Πίλαθα Η-1 (ζηήιε Η-1.α) . 

 Ι-2.β: Αλαγξάθεηαη ην ζεκαηηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζπλάθεηα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο (παξ. 2.2.6-α) . 

 Ι-2.γ: Πεξηγξάθεηαη θαηά ηξφπν ζαθή θαη αλαιπηηθφ ην θπζηθφ ζπκβαηηθφ αληηθείκελν κε αλαθνξά ζε ηπρφλ δηαθξηηά ζπκβαηηθά παξαδνηέα πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε ή/θαη 

ζε πξσηφθνιια παξαιαβήο/βεβαηψζεηο ή/θαη ηηκνιφγηα. 

 Ι-2.δ: Αλαγξάθεηαη ν Πξνυπνινγηζκφο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο ΦΠΑ. (ζε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα σο κέινο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο, αλαθέξεηαη ην 

εηδηθφηεξν νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ην νπνίν ηνπ αληηζηνηρνχζε). 

 Ι-1.ε: πκπιεξψλεηαη κε ηνλ θσδηθφ αλαγλψξηζεο (ζε κνξθή Η-1.ε.XX, φπνπ ΥΥ ν αχμσλ κνλαδηθφο αξηζκφο πνπ απνδίδεηαη) θαη ηε πεξηγξαθή ηνπ ζηνηρείνπ ηεθκεξίσζεο (π.ρ. 

Η-1.ε.1 Αληίγξαθν χκβαζεο), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκεξνκελίαο ή/θαη ηνπ αξηζκνχ πξσηνθφιινπ, ησλ δεισζέλησλ θαηαρσξήζεσλ γξακκψλ ηνπ Πίλαθα, ην νπνίν 

ππνβάιιεηαη σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο.  

[*] ε πεξίπησζε πνπ έλα ή πεξηζζόηεξα ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη κε ηε πξνζθνξά ηνπ Οηθνλνκηθνύ Φνξέα γηα ηε ηεθκεξίσζε ησλ δεισζέλησλ ηνπ Πίλαθα Ι-1 
απνηεινύλ ηεθκήξηα θαη γηα ηα δεισζέληα ηνπ Πίλαθα Ι-2, ηόηε ζηε ζηήιε Ι-2.ε, ηνπ Πίλαθα Ι-2, αλαγξάθεηαη ν αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο ηεο ζηήιεο Ι.1.δ ηνπ Πίλαθα Ι-
1. 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ψ7ΓΜΩΡ0-7ΔΜ19PROC004666272 2019-03-22



 

 

                   ζει. 68/74 

ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ-1- Απνηχπσζε Μειψλ ηειέρσζεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα (παξ. 2.2.6.-β Γηαθήξπμεο) 

ΗΗ-1.α 

Α/Α 

ΗΗ-1.β  

ΣΟΗΥΔΗΑ ΝΟΜΗΚΟΤ 
ΠΡΟΩΠΟΤ/ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΗΑΘΔΖ 

ΜΔΛΟΤ 

ΗΗ-1.γ  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΔΛΟΤ 

ΗΗ-1.δ  

ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΜΔΛΟΤ 

ΗΗ-1.ε  

ΘΔΖ/ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΔΝΣΟ ΣΖ ΟΜΑΓΑ ΈΡΓΟΤ  

     

     

     

     

 

 

 

 

[θξαγίδα-Τπνγξαθή] 

 

 

Οδεγίεο πκπιήξσζεο ηειώλ ηνπ Πίλαθα ΙΙ-1: 

 ΙΙ-1.α. Μνλαδηθφο αχμσλ αξηζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζην κέινο ηεο νκάδαο έξγνπ 

 ΙΙ-1.β. πκπιεξψλεηαη αληίζηνηρα ν δηαθξηηηθφο ηίηινο ηεο εηαηξείαο/επηρείξεζεο απφ ηελ νπνία δηαηίζεηαη ην κέινο. 

 ΙΙ-1.γ. Ολνκαηεπψλπκν κέινπο. 

 ΙΙ-1.δ. πκπιεξψλεηαη θαηά πεξίπησζε: «ρέζε Δμαξηεκέλεο Δξγαζίαο», «Δηαίξνο/Μέινο Γ..» 

 ΙΙ-1.ε. πκπιεξψλεηαη ζε αληηζηνηρία κε ηα δεηνχκελα ηεο δηαθήξπμεο. 
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ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ-2- Απνηχπσζε Δθπαηδεπηηθνχ Πξνθίι θαη Δμεηδίθεπζεο Μειψλ ηειέρσζεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα (παξ. 2.2.6.-β Γηαθήξπμεο) 

ΗΗ-2.α.  

Α/Α 

ΗΗ-2.β.  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ 
ΜΔΛΟΤ 

ΗΗ-2.γ.  

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ/ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ/ 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΩΝ/ΓΗΜΟΙΔΤΔΩΝ 

ΗΗ-2.δ.  

ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΓΗΛΩΘΔΝΣΩΝ 
ΠΡΟΟΝΣΩΝ/ΓΔΞΙΟΣΗΣΩΝ/ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΩΝ 
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[θξαγίδα-Τπνγξαθή] 

 

 

Οδεγίεο πκπιήξσζεο ηειώλ ηνπ Πίλαθα ΙΙ-2: 

 ΙΙ-2.α. πκπιεξψλεηαη ν Α/Α απφ ηνλ Πίλαθα ΗΗ.1 (ζηήιε ΗΗ-1.α).  

 ΙΙ-2.β. πκπιεξψλεηαη ην Ολνκαηεπψλπκν Μέινπο απφ Πίλαθα ΗΗ.1 (ζηήιε ΗΗ-1.γ). 

 ΙΙ-2.γ. Γηα θάζε δεισζείζα εθπαίδεπζε/εμεηδίθεπζε/πηζηνπνίεζε ηνπ κέινπο πνπ αθνξά, ζπκπιεξψλεηαη κηα γξακκή ηεο ζηήιεο ΙΙ-2. γ, αλά ζηνηρείν κε ηελ εμήο ζεηξά 

πιεξνθνξηψλ: [Πηπρίν ή Γίπισκα ή Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα ή Γηδαθηνξηθό Γίπισκα ή Πηζηνπνηεηηθό ή Βεβαίσζε ή Γεκνζίεπζε ή Άιιν], [Σίηινο-Πεξηγξαθή], 

[Φνξέαο Έθδνζεο], [Έηνο Κηήζεο]. ε πεξίπησζε δεκνζηεχζεσλ ηα πξναλαθεξφκελα πεδία αληηθαζίζηαληαη κε ηε πιήξε βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά ηνπ δεκνζηεπκέλνπ έξγνπ.  

 ΙΙ-2.δ. πκπιεξψλεηαη κε ηνλ θσδηθφ αλαγλψξηζεο (ζε κνξθή ΗΗ-2.δ.XX, φπνπ ΥΥ ν αχμσλ κνλαδηθφο αξηζκφο πνπ απνδίδεηαη) θαη ηε πεξηγξαθή ηνπ ζηνηρείνπ ηεθκεξίσζεο 

(π.ρ. ΗΗ-2.δ.1 Αληίγξαθν Πηπρίνπ), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκεξνκελίαο ή/θαη ηνπ αξηζκνχ πξσηνθφιινπ, ησλ δεισζέλησλ θαηαρσξήζεσλ ζηηο αληίζηνηρεο γξακκέο ηεο 

ζηήιεο ΗΗ-2.γ, ην νπνίν ππνβάιιεηαη σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο.  
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ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ-3- Απνηχπσζε Δκπεηξίαο Μειψλ ηειέρσζεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα (παξ. 2.2.6.-β Γηαθήξπμεο) 

ΗΗ-3.α 

Α/Α 

ΗΗ-3.β 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΔΛΟΤ 

ΗΗ-3.γ  

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ 

ΗΗ-3.δ 

ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ/ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ/ΡΟΛΟ 

ΗΗ-3.ε 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

ΗΗ-3.δ 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ 

 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

     

    

    

    

    

    

    

    

 

[θξαγίδα-Τπνγξαθή] 

Οδεγίεο πκπιήξσζεο ηειώλ ηνπ Πίλαθα ΙΙ-3: 

 ΙΙ-3.α: Απφ Πίλαθα ΗΗ.1 (ζηήιε ΗΗ-1.α) 
 ΙΙ-3.β: Απφ Πίλαθα ΗΗ.1 (ζηήιε ΗΗ-1.γ) 

 ΙΙ-3.γ: Αλαγξάθεηαη ν πιήξεο ηίηινο ηνπ έξγνπ ζηελ νπνία βαζίδεηαη ε απφδεημε ηεο εκπεηξίαο ηνπ κέινπο ηεο νκάδαο έξγνπ πνπ δεηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο θαλνληζηηθέο 

απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο.  

ΑΔΑ: Ψ7ΓΜΩΡ0-7ΔΜ19PROC004666272 2019-03-22



 

 

                   ζει. 72/74 

 ΙΙ-3.δ: Αλαγξάθνληαη κε ηξφπν ζχληνκν θαη πεξηεθηηθφ, ηα ζπκβαηηθά θαζήθνληα, νη ππνρξεψζεηο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ κέινπο ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ πνπ δειψζεθε ζηε 

ζηήιε 3.γ θαη ηα νπνία θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο.  

 ΙΙ-3.ε: Αλαγξάθεηαη ε εκεξνινγηαθή δηάξθεηα απαζρφιεζεο (κνξθή εκέξαο/κήλαο/έηνο), (π.ρ. 1/1/2001 έσο 30/12/2001).  

 ΙΙ-3.δ: πκπιεξψλεηαη κε ηνλ θσδηθφ αλαγλψξηζεο (ζε κνξθή ΗΗ-3.δ.XX, φπνπ ΥΥ ν αχμσλ κνλαδηθφο αξηζκφο πνπ απνδίδεηαη) θαη ηε πεξηγξαθή ηνπ ζηνηρείνπ ηεθκεξίσζεο (π.ρ. 

ΗΗ-3.δ.1 Αληίγξαθν χκβαζεο), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκεξνκελίαο ή/θαη ηνπ αξηζκνχ πξσηνθφιινπ ,ησλ δεισζέλησλ θαηαρσξήζεσλ ζηηο αληίζηνηρεο γξακκέο ηεο ζηήιεο ΗΗ-

3.γ, ην νπνίν ππνβάιιεηαη κε ηε πξνζθνξά σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV – Φχιιν πκκφξθσζεο Πξνδηαγξαθψλ Δμνπιηζκνχ 

Οδεγίεο – Δπεμεγήζεηο 

α) ηήιε «Α/Α»: 
ηελ ζηήιε απηή αλαγξάθεηαη ν αχμσλ αξηζκφο θαηά θαηεγνξία θαη ππνθαηεγνξία ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηελ επφκελε ζηήιε. 

β) ηήιε «ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ»: 
ηελ ζηήιε απηή πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί φξνη, ππνρξεψζεηο ή επεμεγήζεηο γηα ηα 
νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο. 

γ) ηήιε «ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΑΠΑΙΣΗΗ»: 
ηελ ζηήιε απηή έρνπλ ζπκπιεξσζεί: 
Ζ ιέμε «ΝΑΗ», πνπ ζεκαίλεη φηη ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ πξνκεζεπηή. 
Ζ κε ζπκκφξθσζε κε ηηο ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

δ) ηήιε «ΑΠΑΝΣΗΗ»:  
ηε ζηήιε απηή ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ έρεη ηε κνξθή: ΝΑΗ/ΟΥΗ εάλ ε αληίζηνηρε 
πξνδηαγξαθή πιεξείηαη ή φρη απφ ηελ πξνζθνξά θαζψο θαη έλα αξηζκεηηθφ ή άιιν κέγεζνο πνπ δειψλεη 
ηελ πνζφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ πξνζθνξά. 

ε) ηήιε «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ»: 
ηε ζηήιε απηή ζα αλαγξαθεί ν Αχμσλ αξηζκφο, ζειίδα θαη ζηίρνο ηερληθνχ εγρεηξηδίνπ, εγγξάθνπ ή 
δεκνζηεχκαηνο κε ην νπνίν ππνζηεξίδνληαη ζεκεησζείζεο πιεξνθνξίεο ζηηο πξνεγνχκελεο ζηήιεο. Σν 
ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ λα έρεη εληνπηζζεί, ππνγξακκηζζεί θαη λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ηνπ 
θξηηεξίνπ ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ αλαθέξεηαη. 

 
χκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζεσξείηαη ππνρξεσηηθή ε απάληεζε ζε φια ηα ζεκεία 
ησλ πηλάθσλ θαη ε παξνρή φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη. Οη απαληήζεηο λα είλαη ζαθείο 
θαη ηππσκέλεο ή δαθηπινγξαθεκέλεο, ρσξίο δηνξζψζεηο θαη ζβεζίκαηα. Ζ κε ζπκκφξθσζε κε ηνλ 
φξν απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 

α. 
Α/Α 

β. 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

γ. 
ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 

δ. 
ΑΠΑΝΣΗΗ 

ε. 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α. Πύιε εηζόδνπ – gateway 

1 
Να είλαη θαηάιιειν γηα εγθαηάζηαζε ζε 
εμσηεξηθφ ρψξν. 

ΝΑΗ   

2 Θα εγθαηαζηαζεί ζηελ νξνθή ηνπ δεκαξρείνπ  ΝΑΗ   

3 
Θα δηαζέηεη WiFi θαη Ethernet γηα ηελ 
επηθνηλσλία κε ην ηνπηθφ δίθηπν αιιά θαη modem 
θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

ΝΑΗ   

4 
Να είλαη δηπινχ θαλαιηνχ, ψζηε λα κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζαλ αλακεηαδφηεο  

ΝΑΗ   

5 Να δηαζέηεη πφξηα USB ΝΑΗ   

6 

Να ρξεζηκνπνίεη κέζνδν επηθνηλσλίαο, LoRa, 
SigFox, ή παξφκνηα κέζνδν γηα θάιπςε 
κεγάισλ απνζηάζεσλ κε κηθξή απαίηεζε ζε 
ελέξγεηα. 

ΝΑΗ   

7 Να ιεηηνπξγεί κε ιεηηνπξγηθφ Linux. ΝΑΗ   

8 
Να δηαζέηεη επεμεξγαζηή κε ηαρχηεηα 
ηνπιάρηζηνλ 300 MHz. 

ΝΑΗ   

9 Να ιεηηνπξγεί κε 12 V DC. ΝΑΗ   

10 πρλφηεηα ιεηηνπξγίαο 868 MHz. ΝΑΗ   

11 Σν ινγηζκηθφ λα είλαη αλνηρηνχ θψδηθα. ΝΑΗ   

12 
Να είλαη δπλαηή ε αλαβάζκηζε ηνπ firmware 
κέζσ internet. 

ΝΑΗ   

13 
Να δηαζέηεη πξσηφθνιια γηα ζχλδεζε κε ΗνΣ 
servers. 

ΝΑΗ   

14 Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν web server. ΝΑΗ   

Β. Αζύξκαηε Μνλάδα 

15 Να είλαη πιήξσο ζηεγαλή. ΝΑΗ   
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            ζει. 74/74 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 

α. 
Α/Α 

β. 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

γ. 
ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 

δ. 
ΑΠΑΝΣΗΗ 

ε. 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

16 
Να είλαη ζρεδηαζκέλε γηα ρξήζε ζε εμσηεξηθνχο 
ρψξνπο . 

ΝΑΗ   

17 Να ιεηηνπξγεί κε κπαηαξία . ΝΑΗ   

18 
Να βαζίδεηαη ζε ηερληθέο κεηάδνζεο LoRa, 
SigFox, ε παξφκνηεο. 

ΝΑΗ   

19 
Να κεηξά ην χςνο ησλ ζθνππηδηψλ αλά 10 
ιεπηά. 

ΝΑΗ   

20 
Να κεηαδίδεη ην χςνο ησλ ζθνππηδηψλ αλά 4 
ψξεο  

ΝΑΗ   

21 
ε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ χςνπο ησλ 
ζθνππηδηψλ απφ κέηξεζε ζε κέηξεζε, θαηά 
20cm λα κεηαδίδεη απηφκαηα ηελ κέηξεζε  

ΝΑΗ   

22 Σν παξαπάλσ φξην λα κπνξεί λα αιιαρηεί  ΝΑΗ   

23 
ε πεξίπησζε πιεξφηεηαο ηνπ θάδνπ > 80% λα 
κεηαδίδεηαη απηφκαηα ε κέηξεζε. 

ΝΑΗ   

24 

Δάλ γηα νπνηαδήπνηε ιφγν, ε κέηξεζε δελ είλαη 
εληφο ησλ νξίσλ (πρ αλνηρηφ θαπάθη, πηψζε 
θάδνπ, κπινθάξηζκα αηζζεηήξα), ζα πξέπεη λα 
απνζηέιιεηαη άκεζα ζην θέληξν. 

ΝΑΗ   

25 
Σν ζχζηεκα ζα κεηξά ηελ ζεξκνθξαζία θαη ζα 
ηελ κεηαδίδεη καδί κε ηελ ζηάζκε ζην θέληξν 
ιήςεο. 

ΝΑΗ   

26 
Αλ ε ζεξκνθξαζία αλέβεη πάλσ απφ 70˚C 
(πηζαλφηεηα αλάθιεμεο) λα απνζηέιιεηαη 
απηφκαηα ζην θέληξν. 

ΝΑΗ   

27 Σν φξην ζεξκνθξαζίαο λα κπνξεί λα αιιαρζεί  ΝΑΗ   

28 
Να δηαζέηεη δχν κεηαηξνπείο αλαινγηθνχ ζε 
ςεθηαθφ ζήκα κε αλάιπζε 12 Bit ηνπιάρηζηνλ 

ΝΑΗ   

29 
Να δηαζέηεη κηα έμνδν απφ ςεθηαθφ ζε 
αλαινγηθφ ζήκα ζηα 12 bit 

ΝΑΗ   

30 Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 12 ςεθηαθά I/O θαλάιηα ΝΑΗ   

31 Να δηαζέηεη αζχξκαην πνκπνδέθηε ζηα 868 MHz ΝΑΗ   

32 Να έρεη βαζκφ πξνζηαζίαο IP 66 ΝΑΗ   

33 
Ζ κπαηαξία λα κπνξεί λα ηξνθνδνηεί ην 
ζχζηεκα ηνπιάρηζηνλ γηα 2 ρξφληα  

ΝΑΗ   

34 
Θα κεηξά ηελ ηάζε ηεο κπαηαξίαο θαη ζα ηελ 
ζηέιλεη ζην θέληξν καδί κε ηηο άιιεο κεηξήζεηο. 

ΝΑΗ   

Γ. Αηζζεηήξαο ηάζκεο 

35 Σερλνινγία Τπεξήρσλ  ΝΑΗ   

36 
Να πξνηείλεηαη απφ θαηαζθεπαζηή γηα ρξήζε ζε 
θάδνπο 

ΝΑΗ   

37 Να έρεη βαζκφ πξνζηαζίαο IP 67 (πεξίβιεκα) ΝΑΗ   

38 Ζ αθξίβεηα κέηξεζεο λα είλαη ≤ 1% ΝΑΗ   

39 
Να έρεη αληηζηάζκηζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ ζηφρνπ, 
ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο  

ΝΑΗ   

40 Δχξνο κέηξεζεο (βάζνο) 0.5 έσο 5 m ΝΑΗ   

41 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο  -40°C έσο +65°C  ΝΑΗ   

42 
Σάζε ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ζην εχξνο  3V - 
5.5V 

ΝΑΗ   

43 Καηαλάισζε ξεχκαηνο < 5mA ΝΑΗ   

44 
Να δηαζέηεη αλαινγηθή έμνδν ηάζεο κε αλάιπζε 
ηνπιάρηζηνλ 1cm 

ΝΑΗ   
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