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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Αριθ. 01/2021 

 
υνοπτικού δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής της πράξης 

«Βελτιστοποίηση της λειτουργίας των πιλοτικών φωτοκαταλυτικών αντιδραστήρων, 
τελική επικύρωση και δυνατότητα μεταφοράς αποτελεσμάτων» στο πλαίσιο 
υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου «PHAREM», που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής υνεργασίας «Interreg IPA Cross-border Cooperation 
Programme “Greece –Albania 2014-2020». 
 

 
Ο ΤΝΣΟΝΙΣΗ 

ΑΠΟΚΕΝΣΡΨΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΗΠΕΙΡΟΤ – ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
 

Έχοντας υπόψη : 

1. Σις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΥΕΚ 107/Α/97)  «Διοίκηση, Οργάνωση, τελέχωση της 
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

2. Σις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. Σις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΥΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»,  όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 
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4. Σις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΥΕΚ 147/Α΄) «Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Τπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

5. Σο Ν.4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Σέλη-Παράβολα, Οικειοθελής 
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Σροποποιήσεις του 
Ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (ΥΕΚ 240/Α/22-12-2016). 

6. Σο Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ 
45/Α/09-03-1999), όπως συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 26 του Ν.4024/2011 
«υνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» 
(ΥΕΚ 226/Α/7-10-2011). 

7. Σο Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Υ.Π.Α.» (ΥΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως ισχύει.  
8. Σο Ν.3043/2002 «Ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη 

συνομολογημένων ιδιοτήτων, τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και 
άλλες συναφείς διατάξεις.» (ΥΕΚ 192/Α/21-8-2002). 

9. Σο Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 
Νομοθεσίας» (ΥΕΚ 114/Α/8-6-2006) όπως συμπληρώθηκε με το Ν.3853/2010 «Απλοποίηση 
διαδικασιών σύστασης προσωπικών κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ 90/Α/17-
06-2010) και με το Ν.4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, υγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Τπηρεσιών του Δημοσίου Σομέα – Σροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΥΕΚ 74/Α/26-3-2014). 

10. Σο Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και 
άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως  ισχύει. 

11. Σο Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΥΕΚ 138/Α/16-06-
2011), όπως ισχύει. 

12. Σο Ν.4013/2011 «ύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικάς) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» 
(ΥΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως ισχύει. 

13. Σο άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Υορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ 167/Α/23-07-
2013), όπως ισχύει. 

14. Σο Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ  143/Α/28-06-2014), όπως  ισχύει. 

15. Σο Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» 
(ΥΕΚ 34/Α/23-03-2015). 

16. Σο Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΥΕΚ 145/Α/05-08-2016), όπως 
ισχύει. 

17. Σην με αρ.158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων με θέμα 
«Έγκριση του "Συποποιημένου Εντύπου Τπεύθυνης Δήλωσης" (ΣΕΤΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του 
Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 
οδηγιών» (ΥΕΚ 3698/Β/16-11-2016). 

18. Σην υπ' αριθμ. 1191/14-03-2017 Κ.Τ.Α. «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της 
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της 
παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν.4412/2016)» (ΥΕΚ 969/Β/22-03-2017). 

19. Σις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων. 
20. Σα άρθρα 43 και 44 του Νόμου 4605/2019 (ΥΕΚ 52/Α/2019). 
21. Σο άρθρο 33 του Ν. 4608/2019 (ΥΕΚ 66Α/2019) 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL8JuopUuIixxPuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZv8xBpkZGOcRVDhKb_f6sUg2xMzDPI7nkrqv5NjIFex
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22. Σο άρθρο 56 του Ν. 4609/2019 (ΥΕΚ 67Α/2019) 
23. Σο άρθρο 235 του Ν. 4610/2019 (ΥΕΚ 70Α/2019) 
24. Σο Ν. 4738/2020 (ΥΕΚ 207Α/2020) 
25. Σο Ν. 4782/2021 (ΥΕΚ 36Α/2021) 
26. Σις διατάξεις του Π.Δ. 141/2010 (ΥΕΚ 234/Α/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας», όπως ισχύει. 

27. Σην με αριθμ.13912/15-05-2017 Απόφαση του Τπουργού Εσωτερικών με την οποία διορίστηκε 
υντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ο Μιχελάκης 
Βασίλειος του Πολυκάρπου (ΥΕΚ 250/τ. ΤΟΔΔ/26-05-2017 – ΑΔΑ:ΨΨΓΥ465ΦΘ7-Κ4Ψ). 

28. Σην υπ' αριθ. πρωτ. 23981/09-04-2021(Ορθή Επανάληψη) (ΑΔΑ: Χ52ΘΟΡ1Γ-ΧΟΟ) απόφαση 
του υντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για τη συγκρότηση 
επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικών διαγωνισμών που αφορούν την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας --- έργο «PΗΑΡΕΜ». 

29. Σην υπ' αριθ. πρωτ. 23987/09-04-2021 (Ορθή Επανάληψη) (ΑΔΑ: ΧΤΘΛΟΡ1Γ-5ΗΑ) απόφαση 
του  υντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για τη συγκρότηση 
επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων των διαγωνισμών που αφορούν την διεξαγωγή των 
διαγωνισμών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ---έργο 
«PHAREM». 

30. Tην Απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης C(2015) 5482 τελικό της 30ης Ιουλίου 2015 του  

Προγράμματος Διασυνοριακής υνεργασίας INTERREG «Ελλάδα - Αλβανία 2014 – 2020».   

31. Σην 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στρατηγικού έργου του προγράμματος διασυνοριακής  

συνεργασίας INTERREG IPA II "Ελλάδα - Αλβανία 2014 - 2020" και την πρόταση που 

υποβλήθηκε με  τίτλο «Development and application of a system based on advanced oxidation 

processes for the  treatment of hospital wastewaters in order to remove pharmaceutical 

compounds with high  persistence in aquatic environment» με ακρωνύμιο “PhaRem”   

32. Σην από 13.07.2018 συμφωνία εταιρικής σχέσης του έργου (Partnership Agreement) μεταξύ του  

Επικεφαλής Εταίρου του Έργου PhaRem (PB1 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) και των υπολοίπων 

εταίρων  του έργου (PB2-ΑΠΟΚΕΝΣΡΨΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΗΠΕΙΡΟΤ – ΔΤΣΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, PB3  ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ, PB4 

UNIVERSITY "ISMAIL QEMALI" OF VLORA, PB5 REGIONAL COUNCIL OF VLORA, 

PB6 REGIONAL HOSPITAL OF VLORA) .  

33. Σην Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των  

δαπανών από την Ειδική Τπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών προγραμμάτων του έργου  

INTERREG  «Ελλάδα - Αλβανία 2014 - 2020».    

34. Σις υπηρεσιακές ανάγκες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας λόγω  

ιδιαιτερότητας των έργων του Προγράμματος Διασυνοριακής υνεργασίας.  

35. Σην υπ’ αριθ. 81398/26-07-2018 (AΔΑ:60Φ8465ΦΙ8-9ΑΥ) απόφαση της Διεύθυνσης Δημοσίων 
Επενδύσεων του Τπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ένταξη της πράξης «PHAREM» 
στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
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36. Σο 113318/3700/20-8-2018  έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου περί ορισμού υπολόγου του έργου 
37. Σην καταγραφή του Πρωτογενούς Αιτήματος με αρ. πρ. 32284/24-03-2021 στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων υμβάσεων (ΚΗΜΔΗ) (ΑΔΑΜ:21REQ008333126). 
38. Σην υπ’ αριθ. 36754/05-04-2021 (ΑΔΑΜ : 21REQ008398936, ΑΔΑ:ΧΤΛΝΟΡ1Γ-5ΔΞ) έγκριση 

πρωτογενούς αιτήματος. 
 

 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε 
 

1. υνοπτικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με 
κριτήριο ανάθεσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 
βάσει τιμής  της πράξης «Βελτιστοποίηση της λειτουργίας των πιλοτικών 
φωτοκαταλυτικών αντιδραστήρων, τελική επικύρωση και δυνατότητα 
μεταφοράς αποτελεσμάτων» στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου 
«PHAREM», που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
υνεργασίας «Interreg IPA  Cross-border Cooperation Programme “Greece –
Albania 2014-2020», συνολικού προϋπολογισμού τριάντα τριών χιλιάδων 
εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (33.625,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α. 
24%, ή είκοσι επτά χιλιάδων εκατό δέκα έξι ευρώ και ενενήντα τριών   λεπτών 
(27.116,93 €) χωρίς Υ.Π.Α. 24%.  

2. Σο ανωτέρω ποσό κατανέμεται ως εξής: 

 

Α/Α 

τμήματος 

Παραδοτέα Προϋπολογισμός 
άνευ ΥΠΑ (€) 

Προϋπολογισμός 
με ΥΠΑ (€) 

1 Παραδοτέο 5.2.2: Έκθεση σχετικά 
με τα περιβαλλοντικά πρότυπα 
ποιότητας και τις κατευθυντήριες 
οδηγίες για τις εκροές των 
μονάδων επεξεργασίας λυμάτων 
Τγειονομικών μονάδων (D1.2.2) 

11.794,35 € 14.625,00 € 

2 Παραδοτέο 5.2.3: Έκθεση Σελικής 
επικύρωσης και αξιολόγησης της 
λειτουργίας του πιλοτικού 
συστήματος απομάκρυνσης 
φαρμακευτικών ενώσεων από τα 
νοσοκομειακά λύματα (D5.2.3) 

6.451,61 € 8.000,00 € 

3 Παραδοτέο 5.2.4: Αξιολόγηση 
Περιβαλλοντικού Κινδύνου 
(D5.2.4) 

8.064,52 € 10.000,00 € 

4 Παραδοτέο 5.2.5: χέδιο 
Βιωσιμότητας (D5.2.5) 

806,45 € 1.000,00 € 

ΤΝΟΛΟ 27.116,93 € 33.625,00 € 
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3. Παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς για το σύνολο των 
υπηρεσιών, όπως αναλύονται στον πίνακα της παρ. 2.  

4. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά χαμηλότερη τιμή για το σύνολο 
των υπηρεσιών. 

5. Προσφορές οι οποίες αναφέρονται σε μέρος και όχι στο σύνολο των 
απαιτούμενων υπηρεσιών δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  

6. Ο διαγωνισμός (αποσφράγιση των προσφορών και αξιολόγηση) θα 
διενεργηθεί στις 18-05-2021, ημέρα Σρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στο Κτίριο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας στα Ιωάννινα 
(Βορ. Ηπείρου 20 – 45445 Ιωάννινα) ή με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης.  

7. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας και 
Αξιολόγησης των συνοπτικών διαγωνισμών του έργου «PHAREM». 

8. Οι προσφορές πρέπει να κατατίθενται  μέχρι 13-05-2021, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 15.00 μ.μ. στη Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (Βορ. Ηπείρου 20 – 45445 Ιωάννινα). Η ίδια 
καταληκτική ημερομηνία  ισχύει και όταν  προσφορές αποστέλλονται με 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο (ΕΛ.ΣΑ., ταχυμεταφορές κ.α.).  Προσφορές που 
κατατίθενται ή αποστέλλονται μετά την παραπάνω προθεσμία, θεωρούνται 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 

9. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά 
πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις προμηθευτών 
που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  

10. Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τον προσφέροντα, για εκατόν είκοσι 
(120) ημέρες από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού. Οι τιμές δεσμεύουν 
τον ανάδοχο που θα αναδειχθεί, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και της 
ενδεχόμενης παράτασής της. 

11. Κατά τα λοιπά και για τις περιπτώσεις που δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα 
διακήρυξη και τα παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο  μέρος της, 
θα εφαρμοστούν τα οριζόμενα από τον Ν. 4412/2016. 

12. Συχόν διευκρινήσεις σχετικά με τα έντυπα και τους όρους της προκήρυξης 
παρέχονται από τη Διεύθυνση Οικονομικού (Σμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης 
Τλικού & Κρατικών Οχημάτων) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - 
Δυτικής Μακεδονίας, οδός Βορείου Ηπείρου 20, Σ.Κ. 45445 Ιωάννινα, στο 
τηλέφωνο 2651360319,  και ηλεκτρονική διεύθυνση  ntontis@apdhp-dm.gov.gr,  

13. Η ισχύς των συμβάσεων που θα συναφθούν θα ξεκινούν από την υπογραφή τους 
και θα λήγουν με την παράδοση όλων των παραδοτέων, το αργότερο μέχρι τρεις 
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μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και σύμφωνα με τους χρόνους 
παράδοσης, που καθορίζονται στο παράρτημα Ι της διακήρυξης. 

14. Ακολουθεί αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης καθώς και υπόδειγμα σύμβασης 
αναπόσπαστα της παρούσας. 

 

 Ο ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΑΠ.Δ.ΗΠ-Δ.Μ. 
 
 
 

ΒΑΙΛΕΙΟ ΜΙΦΕΛΑΚΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΣΡΨΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΗΠΕΙΡΟΤ – ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ,  ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Αριθ. 01/2021 

υνοπτικού δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής της πράξης «Βελτιστοποίηση της 
λειτουργίας των πιλοτικών φωτοκαταλυτικών αντιδραστήρων, 
τελική επικύρωση και δυνατότητα μεταφοράς αποτελεσμάτων» 
στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου «PHAREM», 

που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
υνεργασίας «Interreg IPA  Cross-border Cooperation 

Programme “Greece –Albania 2014-2020». 
 

 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΕΤΦΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
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ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ  ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ  

ΗΠΕΙΡΟΤ – ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,  ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 

ΤΛΙΚΟΤ & ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΟΦΗΜΑΣΩΝ 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Τλοποίηση της πράξης «Βελτιστοποίηση της 
λειτουργίας των πιλοτικών 
φωτοκαταλυτικών αντιδραστήρων, τελική 
επικύρωση και δυνατότητα μεταφοράς 
αποτελεσμάτων» στο πλαίσιο υλοποίησης του 
Ευρωπαϊκού Έργου «PHAREM», που έχει 
ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής υνεργασίας «Interreg IPA  Cross-
border Cooperation Programme “Greece –
Albania 2014-2020». 
 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ υνοπτικός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός, 

με σφραγισμένες προσφορές 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Η χαμηλότερη τιμή (χωρίς Υ.Π.Α.) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσια είκοσι πέντε 
ευρώ (33.625,00 €) συμπεριλαμβανομένου του 
Υ.Π.Α. 24%, ή είκοσι επτά χιλιάδες εκατό δέκα 
έξι ευρώ και ενενήντα τρία   λεπτά (27.116,93 €) 
χωρίς Υ.Π.Α. 24%. 

ΠΗΓΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ Πόροι του Προγράμματος «PHAREM” 

(33.625,00 €) 

ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ (μετά την κατακύρωση) 

 5% επί της συμβατικής αξίας (χωρίς Υ.Π.Α.) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

18-05-2021    και ώρα   11:00 π.μ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

13-05-2021  και ώρα  15:00 μ.μ 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Κτίριο Αποκεντρωμένης Διοίκησης στα 

Ιωάννινα (Βορ. Ηπείρου 20  -  45445 Ιωάννινα) 
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ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ Σα παραδοτέα αναλύονται στο άρθρο 1 του Α.Σ.  

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ύμφωνα με το άρθρο 22 του Α.Σ. 

 
ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  

Κτίριο Αποκεντρωμένης Διοίκησης στα 
Ιωάννινα (Βορ. Ηπείρου 20  -  45445 Ιωάννινα) 
(ύμφωνα με το άρθρο 22 του Α.Σ.) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ  Από την υπογραφή της μέχρι την παράδοση 
όλων των παραδοτέων το αργότερο τρεις μήνες 
από την υπογραφή της σύμβασης και σύμφωνα 
με τους χρόνους παράδοσης, που καθορίζονται 
στο παράρτημα Ι της διακήρυξης. 

 

 
ΚΡΑΣΗΕΙ 

 
Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Αρχής 
Δημοσίων υμβάσεων (άρθρο 44 του Ν. 
4605/2019 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
235 Ν. 4610/2019).  
 
Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

ΥΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ Κατά την πληρωμή, γίνεται παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος 8%, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 (ΥΕΚ 43/Α/1994)  
όπως ισχύει με το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 (ΥΕΚ 
167/Α/2013), ο οποίος βαρύνει τον ανάδοχο. 

Ανάρτηση στο Διαύγεια  27-04-2021   

Καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗ 27-04-2021   

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα της ΑΠ.Δ.ΗΠ.-

Δ.Μ.  

 www.apdhp-dm.gov.gr 

27-04-2021   

 
 

http://www.apdhp-dm.gov.gr/
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ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ - ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

 

1.1 Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (Διεύθυνση 

Οικονομικού) ενεργώντας ως αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει συνοπτικό  
διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016. Σα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής 
έχουν ως εξής :  

Επωνυμία ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
ΗΠΕΙΡΟΤ – ΔΤΣΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

Σαχυδρομική διεύθυνση Βορείου Ηπείρου 20 

Πόλη Ιωάννινα 

Σαχυδρομικός Κωδικός 454 45 

Φώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL543 

Σηλέφωνο 2651360319 

Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο  ntontis@apdhp-dm.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Ντόντης Ιωάννης 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.apdhp-dm.gov.gr 

 

1.2 Τλοποίηση της πράξης «Βελτιστοποίηση της λειτουργίας των πιλοτικών φωτοκαταλυτικών 
αντιδραστήρων, τελική επικύρωση και δυνατότητα μεταφοράς αποτελεσμάτων» στο πλαίσιο 
υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου «PHAREM», που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής υνεργασίας «Interreg IPA  Cross-border Cooperation Programme 

http://www.apdhp-dm.gov.gr/
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“Greece –Albania 2014-2020», συνολικού προϋπολογισμού τριάντα τριών χιλιάδων 
εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (33.625,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α. 24%, ή 
είκοσι επτά χιλιάδων εκατό δέκα έξι ευρώ και ενενήντα τριών   λεπτών (27.116,93 €) 
χωρίς Υ.Π.Α. 24%.  

1.3  Σο ανωτέρω ποσό κατανέμεται, ως εξής: 

 

Α/Α 

τμήματος 

Παραδοτέα Προϋπολογισμός 
άνευ ΥΠΑ (€) 

Προϋπολογισμός 
με ΥΠΑ (€) 

1 Παραδοτέο 5.2.2: Έκθεση σχετικά 
με τα περιβαλλοντικά πρότυπα 
ποιότητας και τις κατευθυντήριες 
οδηγίες για τις εκροές των 
μονάδων επεξεργασίας λυμάτων 
Τγειονομικών μονάδων (D1.2.2) 

11.794,35 € 14.625,00 € 

2 Παραδοτέο 5.2.3: Έκθεση Σελικής 
επικύρωσης και αξιολόγησης της 
λειτουργίας του πιλοτικού 
συστήματος απομάκρυνσης 
φαρμακευτικών ενώσεων από τα 
νοσοκομειακά λύματα (D5.2.3) 

6.451,61 € 8.000,00 € 

3 Παραδοτέο 5.2.4: Αξιολόγηση 
Περιβαλλοντικού Κινδύνου 
(D5.2.4) 

8.064,52 € 10.000,00 € 

4 Παραδοτέο 5.2.5: χέδιο 
Βιωσιμότητας (D5.2.5) 

806,45 € 1.000,00 € 

ΤΝΟΛΟ 27.116,93 € 33.625,00 € 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 
(Δυνατότητα υποβολής – ισχύς – κριτήριο κατακύρωσης – νόμισμα – 

γλώσσα) 
 

2.1 Παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς το σύνολο των παραδοτέων, όπως 
αναλύονται στον πίνακα της παρ. 1.3. του άρθρου 1 της παρούσας  

2.2. Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής. 

2.3. Προσφορές οι οποίες αναφέρονται σε μέρος και όχι στο σύνολο των  παραδοτέων δεν 
θα λαμβάνονται υπόψη.  
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2.4 Ισχύς προσφορών : Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τον προσφέροντα, για 
εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη διενέργειας του διαγωνισμού.  

2.5 Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

2.6 Σο νόμισμα που θα χρησιμοποιείται είναι το ευρώ. Σα τιμολόγια των αναδόχων θα 
είναι σε ευρώ. Η καταβολή των αμοιβών τους θα γίνεται στην Ελλάδα σε ευρώ. 

2.7 Σα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε 
αυτόν,  καθώς και  η σύμβαση ή οι συμβάσεις που θα προκύψουν, συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα. 

2.8 Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική 
γλώσσα. 

2.9 Η μη έγκαιρη υποβολή των δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του 
προμηθευτή από το διαγωνισμό.  

2.10 Όταν ο προμηθευτής δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα έγγραφα, ακολουθεί 
κατακύρωση στην αμέσως επόμενη συμφέρουσα προσφορά και ούτω καθ’ εξής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο :  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ 
(Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια και άρθρο 217 του Ν. 4412/2016) 

 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως την παράδοση των 

παραδοτέων, το αργότερο έως τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και σύμφωνα με 

τους χρόνους παράδοσης, που καθορίζονται στο παράρτημα Ι της διακήρυξης. 

ε περίπτωση παράτασης του χρόνου υλοποίησης του έργου “PHAREM”, τότε αυτοδικαίως 

παρατείνεται και η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης που θα υπογραφεί στο πλαίσιο του 

παρόντος διαγωνισμού, έως την ημερομηνία λήξης του έργου χωρίς πρόσθετο οικονομικό 

αντάλλαγμα. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο :  ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 
 

1. Σις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΥΕΚ 107/Α/97)  «Διοίκηση, Οργάνωση, τελέχωση της 
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

2. Σις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. Σις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΥΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»,  όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Σις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΥΕΚ 147/Α΄) «Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Τπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
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5. Σο Ν.4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Σέλη-Παράβολα, Οικειοθελής 
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Σροποποιήσεις του 
Ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (ΥΕΚ 240/Α/22-12-2016). 

6. Σο Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ 
45/Α/09-03-1999), όπως συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 26 του Ν.4024/2011 
«υνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» 
(ΥΕΚ 226/Α/7-10-2011). 

7. Σο Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Υ.Π.Α.» (ΥΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως ισχύει.  
8. Σο Ν.3043/2002 «Ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη 

συνομολογημένων ιδιοτήτων, τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και 
άλλες συναφείς διατάξεις.» (ΥΕΚ 192/Α/21-8-2002). 

9. Σο Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 
Νομοθεσίας» (ΥΕΚ 114/Α/8-6-2006) όπως συμπληρώθηκε με το Ν.3853/2010 «Απλοποίηση 
διαδικασιών σύστασης προσωπικών κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ 90/Α/17-
06-2010) και με το Ν.4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, υγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Τπηρεσιών του Δημοσίου Σομέα – Σροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΥΕΚ 74/Α/26-3-2014). 

10. Σο Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και 
άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως  ισχύει. 

11. Σο Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΥΕΚ 138/Α/16-06-
2011), όπως ισχύει. 

12. Σο Ν.4013/2011 «ύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικάς) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» 
(ΥΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως ισχύει. 

13. Σο άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Υορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ 167/Α/23-07-
2013), όπως ισχύει. 

14. Σο Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ  143/Α/28-06-2014), όπως  ισχύει. 

15. Σο Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» 
(ΥΕΚ 34/Α/23-03-2015). 

16. Σο Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΥΕΚ 145/Α/05-08-2016), όπως 
ισχύει. 

17. Σην με αρ.158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων με θέμα 
«Έγκριση του "Συποποιημένου Εντύπου Τπεύθυνης Δήλωσης" (ΣΕΤΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του 
Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 
οδηγιών» (ΥΕΚ 3698/Β/16-11-2016). 

18. Σην υπ' αριθμ. 1191/14-03-2017 Κ.Τ.Α. «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της 
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της 
παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν.4412/2016)» (ΥΕΚ 969/Β/22-03-2017). 

19. Σις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων. 
20. Σα άρθρα 43 και 44 του Νόμου 4605/2019 (ΥΕΚ 52/Α/2019). 
21. Σο άρθρο 33 του Ν. 4608/2019 (ΥΕΚ 66Α/2019) 
22. Σο άρθρο 56 του Ν. 4609/2019 (ΥΕΚ 67Α/2019) 
23. Σο άρθρο 235 του Ν. 4610/2019 (ΥΕΚ 70Α/2019) 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL8JuopUuIixxPuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZv8xBpkZGOcRVDhKb_f6sUg2xMzDPI7nkrqv5NjIFex
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24. Σο Ν. 4738/2020 (ΥΕΚ 207Α/2020) 
25. Σο Ν. 4782/2021 (ΥΕΚ 36Α/2021) 
26. Σις διατάξεις του Π.Δ. 141/2010 (ΥΕΚ 234/Α/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας», όπως ισχύει. 

27. Σην με αριθμ.13912/15-05-2017 Απόφαση του Τπουργού Εσωτερικών με την οποία διορίστηκε 
υντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ο Μιχελάκης 
Βασίλειος του Πολυκάρπου (ΥΕΚ 250/τ. ΤΟΔΔ/26-05-2017 – ΑΔΑ:ΨΨΓΥ465ΦΘ7-Κ4Ψ). 

28. Σην υπ' αριθ. πρωτ. 23981/09-04-2021 (Ορθή Επανάληψη) (ΑΔΑ:Χ52ΘΟΡ1Γ-ΧΟΟ) απόφαση 
του υντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για τη συγκρότηση 
επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικών διαγωνισμών που αφορούν την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας --- έργο «PΗΑΡΕΜ». 

29. Σην υπ' αριθ. πρωτ. 23987/09-04-2021 (Ορθή Επανάληψη) (ΑΔΑ:ΧΤΘΛΟΡ1Γ-5ΗΑ) απόφαση 
του  υντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για τη συγκρότηση 
επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων των διαγωνισμών που αφορούν την διεξαγωγή των 
διαγωνισμών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ---έργο 
«PHAREM». 

30. Tην Απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης C(2015) 5482 τελικό της 30ης Ιουλίου 2015 του  

Προγράμματος Διασυνοριακής υνεργασίας INTERREG «Ελλάδα - Αλβανία 2014 – 2020».   

31. Σην 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στρατηγικού έργου του προγράμματος διασυνοριακής  

συνεργασίας INTERREG IPAI "Ελλάδα - Αλβανία 2014 - 2020" και την πρόταση που 

υποβλήθηκε με  τίτλο «Development and application of a system based on advanced oxidation 

processes for the  treatment of hospital wastewaters in order to remove pharmaceutical 

compounds with high  persistence in aquatic environment» με ακρωνύμιο “PhaRem”   

32. Σην από 13.07.2018 συμφωνία εταιρικής σχέσης του έργου (Partnership Agreement) μεταξύ του  

Επικεφαλής Εταίρου του Έργου PhaRem (PB1 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) και των υπολοίπων 

εταίρων  του έργου (PB2-ΑΠΟΚΕΝΣΡΨΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΗΠΕΙΡΟΤ – ΔΤΣΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, PB3  ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ, PB4 

UNIVERSITY "ISMAIL QEMALI" OF VLORA, PB5 REGIONAL COUNCIL OF VLORA, 

PB6 REGIONAL HOSPITAL OF VLORA) .  

33. Σην Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των  

δαπανών από την Ειδική Τπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών προγραμμάτων του έργου  

INTERREG  «Ελλάδα - Αλβανία 2014 - 2020».    

34. Σις υπηρεσιακές ανάγκες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας λόγω  

ιδιαιτερότητας των έργων του Προγράμματος Διασυνοριακής υνεργασίας.  

35. Σην υπ’ αριθ. 81398/26-07-2018 (AΔΑ:60Φ8465ΦΙ8-9ΑΥ) απόφαση της Διεύθυνσης Δημοσίων 
Επενδύσεων του Τπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ένταξη της πράξης «PHAREM» 
στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

36. Σο 113318/3700/20-8-2018  έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου περί ορισμού υπολόγου του έργου 
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37. Σην καταγραφή του Πρωτογενούς Αιτήματος με αρ. πρ. 32284/24-03-2021 στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων υμβάσεων (ΚΗΜΔΗ) (ΑΔΑΜ: 21REQ008333126). 

38. Σην υπ’ αριθ. 36754/05-04-2021 (ΑΔΑΜ:21REQ008398936, ΑΔΑ:ΧΤΛΝΟΡ1Γ-5ΔΞ) έγκριση 
πρωτογενούς αιτήματος. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο :  ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΝΑΧΗ ΤΜΒΑΗ, ΟΡΟΙ ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

(Άρθρο 117 του Ν.4412/2016) 
 
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με τη «διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού» του 
άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους 
ειδικότερους όρους της παρούσας. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 
 

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται 
στο άρθρο 11 της παρούσας και  στο άρθρο 79 του Ν. 4412/2016, έχουν οι κάτωθι: 

6.1 Υυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη 
αυτών που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει και κυρώσει τη υμφωνία περί Δημόσιων υμβάσεων, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια ύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ε.Ε. Προσαρτήματος I της ως άνω υμφωνίας, καθώς και σε 
τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 

6.2  Ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων, οι 
οποίες  δεν απαιτείται να περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς.  Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται ωστόσο να απαιτήσει από τις ενώσεις 
οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
ύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την 
ικανοποιητική εκτέλεση της ύμβασης. τις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση 
οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  ε περίπτωση ανάθεσης της ύμβασης στην ένωση, η ευθύνη 
αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της ύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο : ΕΓΓΡΑΥΑ ΤΜΒΑΗ (ΣΕΤΦΗ) ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΗ Ε 
ΑΤΣΑ, ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ / ΤΜΠΛΗΡΨΜΑΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ 

(Άρθρα 2 παρ. 1 περ. 14, 53 και 121  Ν.4412/2016) 
 
7.1. Έγγραφα σύμβασης 
 
Σα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 
4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα : 
α) Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της. 
β) Σο Συποποιημένο Έντυπο Τπεύθυνης Δήλωσης (ΣΕΤΔ) 
γ) Σο συμφωνητικό (σύμβαση) 
δ) Συχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 

αναθέτουσα αρχή 
 
7.2. Πρόσβαση στα έγγραφα  της σύμβασης 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα 
Παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας της 
Αναθέτουσας Αρχής, στη διαδρομή : http://www.apdhp-dm.gov.gr. 
 
7.3. Διευκρινίσεις – υμπληρωματικές πληροφορίες (άρθρο 121 του Ν. 4412/2016) 
Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον 
διαγωνισμό, το αργότερο 6 μέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, αυτές 
θα παρέχονται εγγράφως από την Aρχή, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία  υποβολής των προσφορών. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο:  :  ΦΡΟΝΟ ΙΦΤΟ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 
(Άρθρο 97 του Ν.4412/2016) 

 
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) 
ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που 
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ 4 
του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 
 
 
Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά αυτής θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗ 
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016. 
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ σύμφωνα με το Ν. 3861/2010. 
 
Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτική διακήρυξη 
μετά των παραρτημάτων της, ΣΕΤΔ, έντυπο οικονομικής προσφοράς) θα αναρτηθεί και 
στον δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής : http://www.apdhp-dm.gov.gr. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο:  ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ 
(Άρθρο 86 Ν.4412/2016) 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
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Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 
(Άρθρα 73, 74 και 75  του Ν.4412/2016) 

 
11.1 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και 
αποτυπώνονται στο Συποποιημένο Έντυπο Τπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΣΕΤΔ), το οποίο 

αποτελεί Τπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών 
που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο 
οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 
και 73 παρ 4 εδ. α και θ του Ν. 4412/2016. 
 
11.2 ΣΕΤΔ  (Άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016) 
 
Σο ΣΕΤΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την 
Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΤ (ΑΔΑ: ΩΦ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΗ) και διατίθεται στους 
οικονομικούς φορείς δωρεάν, μέσω της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής σε δύο μορφές 
αρχείου: 
Αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο (από την Αναθέτουσα Αρχή), αναρτημένο μαζί με τα 
λοιπά έγγραφα της σύμβασης & 

Αρχείο doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα της 
σύμβασης για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να 
το υπογράψουν και το υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή. 
 
11.3  Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΣΕΤΔ, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (Παράρτημα V) είναι οι εξής: 
 
Α) Να μη υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα  τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
για έναν από τους λόγους  που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, 
όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΣΕΤΔ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

τις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  στους 

διαχειριστές. 

τις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 
Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου. 

τις περιπτώσεις υνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού υμβουλίου. 
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ε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού λόγω τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για έναν από 
τους λόγους  που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

Οικονομικός φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού της παρούσας περίπτωσης Α, 
μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να 
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν 
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Σα μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται 
στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με 
τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

 
Β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της 
επικουρικής ασφάλισης), σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 
του Ν. 4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΣΕΤΔ. (Λόγοι που σχετίζονται με 
την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης). 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 

οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία, 

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 

Αν ο οικονομικός φορέας της παρ. Β) είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 

τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. Β δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 
τηρείται. την περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει 
καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του ΣΕΤΔ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας 
έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. Οι περ. α΄ και 
β΄ της παρ. Β παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων 
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είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους 
όρους του δεσμευτικού διακανονισμού. 

Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα 
περίπτωση, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας 
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον 
οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του 
άρθρου 73 Ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς. 

 

Γ) Η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) 
δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

Δ) Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από  

 

το δικαστήριο ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχει 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή να μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου.  

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε 
μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη 
τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

 

Ε) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στις παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. α του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

Σ) Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Σα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Γ, Δ,Ε,Σ αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΣΕΤΔ 
(Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα) στα αντίστοιχα πεδία. 
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Ζ) Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. την περίπτωση οικονομικών φορέων 
εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ) ή σε τρίτες χώρες που 
προσχωρήσει στη Δ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 
 
Η) Σεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής, θα πρέπει να διαθέτει: 
Επαρκή ανθρώπινο δυναμικό, ικανό και αξιόπιστο για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του 
Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Η 
προτεινόμενη από τον υποψήφιο Ομάδα Έργου θα πρέπει να απαρτίζεται από επαρκή σε 
αριθμό άτομα, με τα κάτωθι προσόντα και εμπειρία συναφή με αυτή των αρμοδιοτήτων που θα 
τους ανατεθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου για το οποίο υποβάλλεται προσφορά. 
Ειδικότερα, η Ομάδα Έργου θα πρέπει να διαθέτει: 
Θέση 1: Έναν (1) Τπεύθυνο Έργου, ο οποίος θα έχει τη συνολική εποπτεία και ευθύνη της 
διοίκησης των εργασιών του Αναδόχου και ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει: α) Πανεπιστημιακό 
τίτλο σπουδών Φημικού Μηχανικού και Διδακτορικό ή/και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον 
περιβαλλοντικό σχεδιασμό, β) αποδεδειγμένη τουλάχιστον δεκαετή (ημερολογιακά έτη) 
επαγγελματική εμπειρία στη διοίκηση ή/και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από 
ευρωπαϊκούς πόρους έργων, εκ των οποίων τουλάχιστον τρία να αφορούν στη διαχείριση 
υδάτινων πόρων  ή/και στη διαχείριση υγρών αποβλήτων, και γ) τουλάχιστον καλή γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας. 
Θέση 2: Έναν  (1) Αναπληρωτή Τπεύθυνο Έργου, που να διαθέτει α) πανεπιστημιακό τίτλο 
σπουδών και Διδακτορικό ή/και μεταπτυχιακό στη διαχείρισης περιβάλλοντος, β) 
αποδεδειγμένη τουλάχιστον δεκαετή (ημερολογιακά έτη) γενική επαγγελματική εμπειρία, γ) 
πενταετή (5) εμπειρία (ημερολογιακά έτη) στην εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης νερού και στην 
εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών η/και και μελετών εκτίμησης περιβαλλοντικού, κινδύνου, 
αθροιστικά και γ) τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, 
Θέση 3: Ένα (1) Μέλος ομάδας έργου, που να διαθέτει: α) πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών και 
Διδακτορικό ή/και μεταπτυχιακό στη διαχείριση περιβάλλοντος, β) αποδεδειγμένη 
τουλάχιστον τριετή (ημερολογιακά έτη) επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση έργων 
διαχείρισης περιβάλλοντος, εκ των οποίων τουλάχιστον τρία να αφορούν στη παρακολούθηση 
και εκτίμηση της ποιότητας των υδάτινων πόρων και γ) τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 
Θέση 4: Ένα (1) Μέλος ομάδας έργου, που να διαθέτει α) πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών και 
Διδακτορικό ή/και μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση, β) αποδεδειγμένη τουλάχιστον 
πενταετή (ημερολογιακά έτη) επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς πόρους έργων, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο  να 
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αφορούν στη βελτίωση εργαλείων πολιτικής και γ) τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 
Θέση 5-6: Δύο (2) Μέλη ομάδας έργου,  που να διαθέτουν: α) πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών 
περιβαλλοντικής κατεύθυνσης και β) δεκαετή (ημερολογιακά έτη)  επαγγελματική γενική 
εμπειρία. 
ε περίπτωση Ένωσης Εταιρειών ή Κοινοπραξίας, η ανωτέρω απαίτηση αρκεί να 
καλύπτεται αθροιστικά από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. 
 
Θ) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
 
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν 
εν ισχύ Πιστοποίηση υστήματος Διαχείρισης κατά ISO 9001 ή ισοδύναμα αυτών με πεδίο 
εφαρμογής: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φορείς του δημοσίου τομέα και διαχείρισης 
έργων, σχεδιασμό διαχείριση και υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή/και 
ευρωπαϊκούς πόρους, από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, που να είναι σε ισχύ τόσο 
κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών όσο και κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
ε περίπτωση Ένωσης Εταιρειών ή Κοινοπραξίας, η ανωτέρω απαίτηση αρκεί να καλύπτεται 
αθροιστικά από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. 
 
 
ε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η Αναθέτουσα 
Αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή 
παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις καταστάσεις των παραπάνω 
περιπτώσεων Α, Β,  Γ , Δ, Ε και Σ. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής Α, Β , Γ,  Δ , Ε, Σ 
και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 16 της παρούσας «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ- ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΑ ΜΕΑ», όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας. 
 
 
11.4  Σο ΣΕΤΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής: 
 
- Σο μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ IV.Α και VI) 
συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη 
έχουν επιλεγεί από την Αρχή, όπως εμφαίνονται στο συνημμένο ΣΕΤΔ του Παραρτήματος V 
της παρούσας. 

- Σα μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV.Α συμπληρώνονται από όλους τους οικονομικούς φορείς  

-  

Σο μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την 
υπογραφή του κατά νόμο υπόχρεου/-ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου 
της υπογραφής. 

 
Επισημαίνεται ότι : 
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 Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να 
υποβάλει ένα ΣΕΤΔ. 

 Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να 
υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΣΕΤΔ, στο οποίο παρατίθενται οι 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV (βλέπε άρθ. 12.5 της παρούσας) 

 
11.5 Ενώσεις οικονομικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/2016) 

α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 
κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής 
μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

β) Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α . 
[Σρόπος συμμετοχής] και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους 
ερωτήματα α, β και γ. Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΣΕΤΔ για κάθε φορέα – 

μέλος της ένωσης, στα οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 
τα μέρη II έως ΙV. 

γ) την περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. ε περίπτωση 
ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης 
της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΦΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ ΚΑΙ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ (Άρθρα 96 και 121 του N. 4412/2016) 

 
12.1 Σόπος / χρόνος διενέργειας διαγωνισμού. 

Ο διαγωνισμός (αποσφράγιση των προσφορών και αξιολόγηση) θα διενεργηθεί την 18-05-2021, 

ημέρα Σρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στο Κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 
Μακεδονίας στα Ιωάννινα (Βορ. Ηπείρου 20 - 45445 Ιωάννινα) ή με τηλεδιάσκεψη. 

12.2  Σόπος / χρόνος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές πρέπει να κατατίθενται μέχρι τις 13-05-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. 
στη Διεύθυνση Οικονομικού της Απ.Δ.Ηπ.-Δ.Μ. (Βορ. Ηπείρου 20 - 45445 Ιωάννινα).   Η ίδια 
καταληκτική ημερομηνία  ισχύει και όταν  προσφορές αποστέλλονται με οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο (ΕΛ.ΣΑ., ταχυμεταφορές κ.α.).  Προσφορές που κατατίθενται ή αποστέλλονται μετά την 
παραπάνω προθεσμία, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 
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ΑΡΘΡΟ 13ο: ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ – 
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΥΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΥΟΡΑ - ΓΛΨΑ  - ΛΟΙΠΑ 

ΣΟΙΦΕΙΑ 
(άρθρα 92 έως 96 του Ν.4412/2016) 

 
13.1 Σρόπος υποβολής προσφορών  

 
Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως 
φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: το φάκελο 
θα αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις : 

 
 Η ένδειξη  “ΠΡΟΥΟΡΑ”. 
 Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας μας: 
 «ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΗΠΕΙΡΟΤ – ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
 Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
 ΒΟΡΕΙΟΤ ΗΠΕΙΡΟΤ 20 – 45445  ΙΩΑΝΝΙΝΑ» 
 Ο αριθμός διακήρυξης:  01/2021 

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού:  18-05-2021 

 Σα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, fax, email). 

 Σο είδος ή τα είδη  για τα οποία γίνεται η προσφορά. 

 Η ένδειξη: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΦΘΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ» 
 

Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα: 
 
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά υμμετοχής» (βλέπε 

παρ. 13.2.A της παρούσας).  

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Σεχνική Προσφορά» (βλέπε παρ. 13.2.Β. 
της παρούσας).  

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» (βλέπε παρ 
13.2.Γ της παρούσας). 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 
 
13.2 Περιεχόμενο επί μέρους φακέλων 

 
13.2.Α Δικαιολογητικά υμμετοχής (Άρθρο 93 Ν. 4412/2016) 

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά υμμετοχής» περιέχει το ΣΕΤΔ συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας. 
 

13.2.Β Σεχνική προσφορά 

Ο φάκελος «Σεχνική Προσφορά» θα πρέπει να περιέχει με ποινή αποκλεισμού: 
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Α) Περιγραφή της αντίληψης του αντικειμένου και των απαιτήσεων της σύμβασης από 

τον οικονομικό φορέα, επισήμανση τυχόν προβλημάτων κατά την υλοποίηση και προτάσεις 

για την επίλυσή τους. 

Β) Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας υλοποίησης, ανάλυση του αντικειμένου της 

σύμβασης σε ενότητες εργασιών και σύνδεσή τους με τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα 

και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. 

Γ) ύνθεση της ομάδας έργου. Περιγραφή της κατανομής των αρμοδιοτήτων, της 

οργάνωσης και της διοίκησης της ομάδας έργου.  

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δύναται να εισηγηθεί την απόρριψη 

προσφορών αν τις κρίνει ανεπαρκείς ως προς: 

o Σην ορθότητα αντίληψης του αντικειμένου και των απαιτήσεων της σύμβασης 

από τον οικονομικό φορέα. 

o Σην ανάλυση - εξειδίκευση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας της 

μεθοδολογίας υλοποίησης 

o Σην ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες εργασιών και 

σύνδεσή τους με τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα. 

o Σην Επάρκεια στη σύνθεση των ειδικοτήτων για την κάλυψη των απαιτήσεων 

του έργου, την κατάρτιση και αποτελεσματικότητα της οργάνωσης και διοίκησης 

της Ομάδας Έργου, καθώς και την επάρκεια και σαφήνεια κατανομής 

αρμοδιοτήτων στα μέλη της Ομάδας Έργου. 

13.2.Γ Οικονομική προσφορά (Άρθρο 95 Ν. 4412/2016) 

Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει (επί ποινή απορρίψεως) συμπληρωμένο το 
έντυπο της οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το Τπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ. 

 
Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά 
σφάλματα η Αρχή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, 
σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ 4 του Ν. 4412/2016. 
 
 
13.3  Γλώσσα 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  
Για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η υνθήκη της Φάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 
είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 
Συχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
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Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική. 
 
13.4 Λοιπά στοιχεία 
-   Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο, από τον νόμιμο εκπρόσωπο 

του οικονομικού φορέα 
-    Σα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα  

υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του 
Ν. 4250/2014. 

- Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των 
όρων της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης. 

-    Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά   
και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται   
η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 14o: ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ  ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 
(Άρθρα 86, 96, 100, 102 και 117 παρ 2 του Ν.4412/2016) – ισότιμες 

προσφορές (άρθρο 90 Ν.4412/2016) 
 
14.1. Έναρξη διαδικασίας 
Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρ. 12.1  της παρούσας.  
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και επιστρέφονται 
χωρίς να αποσφραγισθούν. 
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων 
στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάμενοι στην 
διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και 
παραστατικό εκπροσώπησης. 
 
14.2 Σα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής : 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το 
αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική 
προσφορά, ανά φύλλο. Σο αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και  
τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, 
το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και 
κρατούνται, προκειμένου να αποσφραγισθούν αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 

β) τη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 
σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την 
απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών 
προσφορών που είναι σύμφωνες με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης. 
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γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά 
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται και 
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών και κατάταξης. Η αποσφράγιση αυτή γίνεται στην ίδια 
δημόσια συνεδρίαση, ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, σε 
ώρα που ανακοινώνει η Επιτροπή. Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε κλειστή 
συνεδρίαση ελέγχει τις οικονομικές προσφορές, συντάσσει πίνακα τιμών και σειράς κατάταξης 
των προσφορών και γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο. Για όσες προσφορές δεν 
κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α) και β) οι φάκελοι της οικονομικής 
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά κρατούνται μέχρι τη λήξη της διαδικασίας. 

ε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον 
προσωρινό ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των 
οικονομικών φορέων που έχουν προσφέρει την ίδια τιμή και το αποτέλεσμα καταγράφεται στο 
πρακτικό. 

14.3 Σα πρακτικά με τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 
προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών του αντίστοιχου σταδίου. Κατά της ανωτέρω απόφασης 
χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 και τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 19 της παρούσας. 

14.4 Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, οι 
αναθέτουσες αρχές, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, 
ζητούν από τους προσφέροντες ή υποψήφιους οικονομικούς φορείς, όταν οι 
πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται 
ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων   εκείνων στο ΣΕΤΔ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να 
ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι 
μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΨΝ 
ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ (Άρθρο 103 Ν. 4412/2016) 

 
15.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») για να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
Ν. 4250/2014, των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στα μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και 
ΙV του ΣΕΤΔ. Σα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 
παραδίδεται στην αρμόδια επιτροπή. 
 
15.2 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 
15.1 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, 
το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί 
τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 
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των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις 
αρμόδιες αρχές. 

15.3 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο 
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω 
δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β 
και ΙΙΙ.Γ του ΣΕΤΔ ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής του IV.A, τότε εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 
του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016. 
 
15.4  Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 
δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 15.2 και τη διαβίβαση του φακέλου στην 
Αρχή για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις) είτε για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Σα αποτελέσματα του 
ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την εν λόγω απόφαση 
κατακύρωσης (Πρβλ. άρθρο 105 του Ν. 4412/2016).  
 
15.5 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ (ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΑ 
ΜΕΑ) (Άρθρο 80 Ν. 4412/2016) 

 
16.1 Σα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο 
προσωρινός ανάδοχος στην προθεσμία του άρθ. 16.1 της παρούσας είναι τα εξής: 

Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΣΕΤΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με 
ποινικές καταδίκες), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το 
οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 

 

Σο παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που απαιτείται, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 11.3 Α της παρούσας και γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

 

Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΣΕΤΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) : πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές του 
οικείου κράτους μέλους ή χώρας. Ειδικότερα για εγκατεστημένους στην Ελλάδα Οικονομικούς 
φορείς:  

Ι) για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο. 

ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από 
την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί 
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οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την 
επικουρική ασφάλιση). 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου Β, πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, 

υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

 

 

Σα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο 
και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της και γίνονται αποδεκτά 
εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους. 

Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των 
πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους 
ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, 
τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον 
αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Σα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα 
υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα. 

Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΣΕΤΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή 
επαγγελματικό παράπτωμα): 

Ι) για τις καταστάσεις τις περίπτωσης Γ του άρθρου 11.3 πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και υντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών χέσεων, από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού 
φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς. Σο πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες 
πριν την υποβολή του. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού, αυτό 
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη 
δήλωση του ΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

ΙΙ) για τις καταστάσεις της περίπτωσης Δ του άρθρου 11.3 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια, κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στην περίπτωση Δ του άρθρου 11.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου 
ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Σα πιστοποιητικά 
γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν την υποβολή τους. 

ΙΙΙ) Για την περίπτωση Ε του άρθρου 11.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του ο οριζόμενος στην παράγραφο λόγος αποκλεισμού. 
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IV) Για την περίπτωση Σ του άρθρου 11.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται δεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Οι ένορκες βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις μήνες πριν την 
υποβολή τους. 

Δ) Για την απόδειξη της απαίτησης για την απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας  προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι  εγκατεστημένοι στην 
Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Σα πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως 30 
εργάσιμες μέρες πριν από την υποβολή τους. 

 

Ε) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. τις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΥΕΚ, συγκρότηση Δ.. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση 
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. Για την 
απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η 
υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. τις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΥΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική 
μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της 
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση 
του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη 
σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, 
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα 
την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, 
δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, 
καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται 

από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς 
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πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια 

του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν 

στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το 

πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. τα πιστοποιητικά 

αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 

κατάλογο. Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 

οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά 

τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο 

επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε 

επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών 

που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

 

Ζ) σχετικά με την προτεινόμενη Ομάδα Έργου, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να 

καταθέσει Πίνακα των στελεχών που θα συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το 

ακόλουθο υπόδειγμα:  

 

Α/Α 
Ονοματεπώνυμο 

Μέλους Ομάδας Έργου 

Εταιρεία (σε περίπτωση 

Ένωσης ή Κοινοπραξίας) 

Ρόλος στην Ομάδα 

Έργου –Θέση στο σχήμα 

υλοποίησης 

    

    

Ο ανωτέρω πίνακας θα συνοδεύεται από δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών 

συνεργατών υπό την μορφή Τπεύθυνης Δήλωσης και Αναλυτικά Βιογραφικά ημειώματα όλων 

των μελών της Ομάδας Έργου, συνοδευόμενα από Τπεύθυνη Δήλωση κάθε μέλους της ομάδας 

έργου περί ακρίβειας των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος του.1 

Η) Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της 

παραγράφου 11.3.Θ οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό στο πεδίο εφαρμογής 

που αναφέρεται στην παράγραφο 11.3.Θ 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή 
ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται  στο άρθρο 11.3. 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο:  ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ – ΤΝΑΧΗ ΤΜΒΑΗ 

                                                           

1 Σσμπληρώνεηαι από ηην Α.Α. με ένα ή περιζζόηερα από ηα δικαιολογηηικά ποσ αναθέρονηαι ζηο Μέρος II 

ηοσ Παραρηήμαηος XII ηοσ Προζαρηήμαηος Α΄ ηοσ ν. 4412/2016, ηα οποία ανηιζηοιτούν, ζε κάθε περίπηωζη, ζηα 

κριηήρια ηετνικής και επαγγελμαηικής ικανόηηηας ποσ έτει θέζει η αναθέηοσζα αρτή ζηο άρθρο 2.2.6. 
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(Άρθρο 105 Ν. 4412/2016) 
 
17.1 Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε 
πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει. Κατά 
της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του Ν. 4412/16 (βλέπε άρθρο 20 της 
παρούσας). 

17.2  τη συνέχεια, η Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον 
προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από 
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας  την εγγύηση καλής 
εκτέλεσης ( αν η σύμβαση είναι ανώτερη των 20.000,00 ευρώ χωρίς Υ.Π.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 20 
της παρούσας, και εφόσον είναι απαραίτητο με βάση το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016, υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές 
κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016. 

17.3 Η υπογραφή του συμφωνητικού (σύμβασης)  έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος 
δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της 
τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, 
η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του 
άρθρου 106 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο:  ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΧΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 
 
Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα κατά την έννοια των άρθ. 13.1 και 
15.1 της παρούσας. 

Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται κατά παράβαση των όρων σύνταξης και 
υποβολής που τίθενται στα άρθρα 11 και 13 της παρούσας. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που υποβάλλονται 
τέτοιες. 

Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά 
δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν 
έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση τους, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. 

Επίσης, απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν παράσχει τις 
απαιτούμενες εξηγήσεις στην προκαθορισμένη προθεσμία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν 
αποδεκτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102. 

Απορρίπτεται προσφορά που υποβάλλεται από προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή 
περισσότερες προσφορές. 

Σέλος, απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση. 
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ΑΡΘΡΟ 19ο: ΕΝΣΑΕΙ-ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ   (Άρθρο 127  

Ν.4412/2016) 
 
19.1 ε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 

άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. 

19.2 Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που 

εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗ ή την αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

19.3 Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 19.1 και η άσκησή της κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας. 

19.4 Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την 

ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί 

της ένστασης της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της 

αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). Η άσκηση της ένστασης της 

παραγράφου 19.1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του 

παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν 

προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. Σο 

παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

19.5 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα και στα άρθρα 221, 221Α του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων  
από την κοινοποίηση σε αυτήν της ένστασης και την πλήρη πρόσβαση στα αρχεία του 
διαγωνισμού, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
Ειδικά στις περιπτώσεις ενστάσεων κατά διακήρυξης, η αξιολόγηση των ενστάσεων 
ολοκληρώνεται πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για το 
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης. Σο παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Σο παράβολο επιστρέφεται με 
πράξη της Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 
όργανο. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΕΓΓΤΗΕΙ  (Άρθρο 72 Ν. 4412/2016) 

 
20.1 Εγγύηση υμμετοχής 
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής  (Πρβλ έκτο εδ. της παρ. 1.α του άρθρου 72 του Ν. 
4412/2016). 
 
20.2  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
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Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύμβασης εκτός ΥΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, απευθύνεται δε 
προς την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας. 

την περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ, δεν 
απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης (Πρβλ. τρίτο εδ. της παρ.1.β του άρθρου72 του 
Ν.4412/2016) 

Η εγγυητική επιστολή περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 
γ) τον φορέα  προς τον οποίο απευθύνονται, 
δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ)την πλήρη επωνυμία, τον Α.Υ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οπο ίου 

εκδίδεται η  εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 
ένωσης), 

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το 
ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

η)  τα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του  διαγωνισμού,  
 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά 

ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται, 

ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 

 

Ειδικά το γραμμάτιο του Σαμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αρκεί να φέρει τα παρακάτω 
στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται 
δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Υ.Μ. και 
τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τα στοιχεία της σχετικής 
διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και η) τον τίτλο της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική παραλαβή του 
συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

ε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης 
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ΑΡΘΡΟ 21ο:  ΜΑΣΑΙΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  (άρθρο 106 Ν.4412/2016) 

 
Η Αναθέτουσα Αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης: 

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω 
απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή 

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 
4412/2016, 

γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

δ) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την 
Αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 

ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 

στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 

ζ) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, 

 

η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις- εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι παρ. 3-5 του 
άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο  :  ΕΚΣΕΛΕΗ ΥΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ 

 
22.1. Περιγραφή Έργου-Αντικείμενο Αναδόχου 

Η Περιγραφή του έργου και το αντικείμενο του αναδόχου παρουσιάζονται αναλυτικά στο 
παράρτημα Ι. 

22.2. Φρόνος Παραλαβής – Σόπος και τρόπος παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη και μέριμνα του αναδόχου απ' ευθείας στο Κτίριο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και θα γίνεται παρουσία  της 
αρμόδιας  Επιτροπής Παραλαβής. 

Η παράδοση θα γίνει το αργότερο έως τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και 
σύμφωνα με τους χρόνους παράδοσης, που καθορίζονται στο παράρτημα Ι της διακήρυξης. 

 

22.3 Παρακολούθηση της ύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της ύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  
ομάδα διοίκησης έργου του PHAREM, η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο, το υντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας  για όλα τα 
ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 
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τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του 
αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016.  

 Mε απόφασή της, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας  μπορεί να ορίζει για 
την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. 
Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της υπηρεσίας, στους 
οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. ε αυτή την 
περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Σα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. 
Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με 
οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

22.4 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

22.4.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221, του Ν. 
4412/2016. 

22.4.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές 
υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή 
την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 
22.4.3 και 22.4.4. Σα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  

22.4.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης 
και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν 
τις σχετικές ανάγκες.  

22.4.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) την περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα 
πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω 
απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την 
επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220.  

22.4.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί 
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πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 22.4.2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της 
παραγράφου 22.4.3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

22.4.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που 
συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να 
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 22.4.1. Η παραπάνω 
επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την 
σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και 
τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική 
επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

22.4.7 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

ε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί 
να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 
απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της 
σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 
του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, 
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 24.2 της παρούσας, λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα 
στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται 
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο:  ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ- ΠΛΗΡΨΜΗ 
ΑΝΑΔΟΦΟΤ, ΥΟΡΟΙ, ΚΡΑΣΗΕΙ 

 
23.1. Φρηματοδότηση  (Άρθρο 53 παρ 2 εδ.ζ Ν. 4412/2016) 
 

Η παρούσα σύμβαση από πόρους του προγράμματος PHAREM για ποσό 33.625,00 €. 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Πακέτο Εργασίας 5 (ΠΕ5): “Optimization of the operating conditions, 
final validation of the photocatalytic pilot plant reactors and transferability of results” (Βελτιστοποίηση 
της λειτουργίας των πιλοτικών φωτοκαταλυτικών αντιδραστήρων, τελική επικύρωση και δυνατότητα 
μεταφοράς αποτελεσμάτων) για τις δράσεις ευθύνης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 
Μακεδονίας. 

 
23.2 Υόροι - Κρατήσεις 

Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων, όπως κάθε φορά ισχύουν θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Ειδικότερα η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις: 

1. Κράτηση ύψους 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4605/2019 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 235 του Ν. 
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4610/2019,  η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης για τις συμβάσεις 
ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των χιλίων (1.000,00) ευρώ προ ΥΠΑ. Η εν λόγω κράτηση 
επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20% επί της αξίας του τέλους 
χαρτοσήμου. 

2. Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία 
επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής 
σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον 
εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 
3. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας σύµφωνα µε το 
άρθρο 64 παρ. 2 εδ. γγ του  Ν. 4172/2013. 
 
23.3.  Πληρωμή αναδόχου / Δικαιολογητικά πληρωμής (άρθρο 200, παρ. 5, Ν. 4412/2016) 
Η πληρωμή της αξίας της ποσότητας  των ειδών,  στον Προμηθευτή θα γίνεται μετά την 
οριστική παραλαβή των παραδοθέντων προϊόντων από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής,  
και με την προσκόμιση  των νόμιμων δικαιολογητικών μέσα σε εύλογο χρόνο απαραίτητο για 
την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής. 

Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται μέσω του Περιφερειακού Σαμείου Ανάπτυξης Ηπείρου, 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του Προμηθευτή είναι : 

 Σιμολόγιο Πώλησης (το οποίο θα κατατίθεται στην αρμόδια Τπηρεσία), με μέριμνα του 
προμηθευτή 

 Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 

 Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. 

 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης 

Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και υπόκειται σε παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 23.2 
 

ΑΡΘΡΟ 24ο:  ΚΤΡΨΕΙ – ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΟΥΤΓΕ 
(Άρθρο 203, 205 & 218 Ν. 4412/2016) 

24.1 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος1 από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν 
δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 
Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν 
υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 
παρατάσεων.  

την περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
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αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης.  

τον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του 
για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α)ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 
αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

24.2 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 
της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις 
βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές 
ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 
αξίας χωρίς ΥΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΥΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και 
τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει 
εκτελεστεί πλήρως, 

Σο ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 

24.3 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις 
κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220, καθώς και κατ΄ 
εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 
ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) 
ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής 
απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. 
Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 
γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του 
άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της,  άλλως 
θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση 
άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει 
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κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το 
αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 25ο:  ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ – ΕΥΑΡΜΟΣΕΑ 
ΝΟΜΟΘΕΙΑ 

 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
 

ΑΡΘΡΟ 26ο:  ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν 
λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της 
σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 27ο :  ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

27.1 Η Αναθέτουσα  Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 
του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο  1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα 
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις υνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 
άρθρου 258 της ΛΕΕ. 

 Ο ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΑΠ.Δ.ΗΠ-Δ.Μ. 
 
 

ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΟΛ. ΜΙΦΕΛΑΚΗ  

 

 



ΑΔΑ: ΨΒ6ΖΟΡ1Γ-5ΩΥ



 
 

 42 

 
 
 
 
 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2Ο 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Σ Α 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ΑΔΑ: ΨΒ6ΖΟΡ1Γ-5ΩΥ



 
 

 43 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι  - Περιγραφή Έργου-Αντικείμενο Αναδόχου 
 (Ανήκει στην 01/2021) 

 
 
Α. Περιγραφή Έργου 

κοπός του έργου “PHAREM” , με τίτλο “Development and application of a system based on 
advanced oxidation processes for the treatment of hospital wastewaters in order to remove 
pharmaceutical compounds with high persistence in aquatic environment/ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ 
ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΜΕ ΦΡΗΗ 
ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΟΞΕΙΔΩΗ ΜΕ ΚΟΠΟ ΣΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ 
ΕΝΩΕΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΤΔΑΣΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής υνεργασίας “Interreg IPA CBC Programme Greece – 
Albania 2014 – 2020”, είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός καινοτόμου συστήματος 
επεξεργασίας φωτοκαταλυτικού αντιδραστήρα ηλιακής ακτινοβολίας στον χώρο του 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για την προηγμένη επεξεργασία των 
δευτεροβάθμια επεξεργασμένων υγρών λυμάτων του νοσοκομείου και την απομάκρυνση 
ανθεκτικών φαρμακευτικών ενώσεων από αυτά. τις δράσεις του προγράμματος 
περιλαμβάνονται, η παρακολούθηση των φυσικοχημικών παραμέτρων των υγρών αποβλήτων, 
των επιπέδων συγκεντρώσεων του ρυπαντικού φορτίου και των φαρμακευτικών ενώσεων με 
σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης πριν και μετά την επεξεργασία τους καθώς και η εκτίμηση της 
επικινδυνότητας των δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια επεξεργασμένων απορροών. Αντίστοιχες 
δράσεις θα πραγματοποιηθούν στο νοσοκομείο του Αυλώνα (Αλβανία). Σελικός στόχος του 
έργου είναι η εγκατάσταση ενός προηγμένου συστήματος επεξεργασίας των υγρών 
νοσοκομειακών αποβλήτων για την προστασία των υδατικών συστημάτων της Ηπείρου. 
 
Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι το Σμήμα Φημείας (Εργαστήριο Αναλυτικής Φημείας και 
Εργαστήριο Βιομηχανικής Φημείας) του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενώ συμμετέχουν ως 
εταίροι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- 
Δυτικής Μακεδονίας από την Ελλάδα, καθώς και η Περιφέρεια Αυλώνα, το Νοσοκομείο 
Αυλώνα και το Πανεπιστήμιο ’’ISMAIL QEMALI’’ από την Αλβανία. 
 
 
Β. Αντικείμενο Αναδόχου 
 
Σο αντικείμενο των υπό ανάθεση υπηρεσιών περιλαμβάνει την υλοποίηση των παραδοτέων του 
έργου «PHAREM», και συγκεκριμένα των παραδοτέων του Πακέτου Εργασίας 5 (ΠΕ5): 
“Optimization of the operating conditions, final validation of the photocatalytic pilot plant 
reactors and transferability of results” (Βελτιστοποίηση της λειτουργίας των πιλοτικών 
φωτοκαταλυτικών αντιδραστήρων, τελική επικύρωση και δυνατότητα μεταφοράς 
αποτελεσμάτων) για τις δράσεις ευθύνης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 
Μακεδονίας, όπως περιγράφονται στο εγκεκριμένο Σεχνικό Δελτίο (Application Form) του 
Έργου και παρουσιάζονται στη συνέχεια: 
Παραδοτέο/Deliverable 5.2.2: «Έκθεση σχετικά με τα περιβαλλοντικά πρότυπα ποιότητας και 
τις κατευθυντήριες οδηγίες για τις εκροές των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων Τγειονομικών 
μονάδων /Report on the environmental quality standards and guidelines for the effluents of  
hospital wastewater treatment plants» 
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του παραδοτέου που θα πρέπει να 
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι περιεχόμενα: 
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 Εθνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνής νομοθεσία σχετικά με τα περιβαλλοντικά πρότυπα 
ποιότητας των επεξεργασμένων εκροών των μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 
Τγειονομικών μονάδων (ΤΜ) ανάλογα με τον τελικό αποδέκτη 

 Απαιτήσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας για το βαθμό επεξεργασίας των 
νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων ανάλογα με τη δυναμικότητα τους και τον τελικό 
αποδέκτη 

 Τφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης υγρών αποβλήτων στις υγειονομικές μονάδες της 
περιφέρειας Ηπείρου 

 υμπεράσματα 
τη σύνταξη του παραδοτέου και συγκεκριμένα στο 1ο μέρος θα πρέπει να συνεργασθεί με τον 
επικεφαλής εταίρο Σμήμα Φημείας (Εργαστήριο Αναλυτικής Φημείας και Εργαστήριο 
Βιομηχανικής Φημείας) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων». 
 
Ημερομηνία παράδοσης: Σο αργότερο δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
 
Παραδοτέο/Deliverable 5.2.3: «Έκθεση Σελικής επικύρωσης και αξιολόγησης της λειτουργίας 
του πιλοτικού συστήματος απομάκρυνσης φαρμακευτικών ενώσεων από τα νοσοκομειακά 
λύματα/Final validation and assessment of pilot system operation for the removal of 
pharmaceuticals from hospital wastewaters» 
Τπεύθυνος για τη σύνταξη του παραδοτέου είναι ο επικεφαλής εταίρος, Σμήμα Φημείας 
(Εργαστήριο Αναλυτικής Φημείας και Εργαστήριο Βιομηχανικής Φημείας) του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, με βάση τα αποτελέσματα της πιλοτικής λειτουργίας της πιλοτικής μονάδας 
επεξεργασία που έχει εγκατασταθεί στο πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.   
Ο επικεφαλής εταίρος θα παράσχει περίληψη των αποτελεσμάτων του παραδοτέου στον 
Ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει να την αξιολογήσει  και να ετοιμάσει ένα κείμενο πολιτικής 
(policy recommendation) ώστε να προωθηθούν τα αποτελέσματα του έργου στην αρμόδια 
Διεύθυνση υδάτων της ΑΑ και τις αντίστοιχες Διεύθυνσης των άλλων Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων αλλά και στο αρμόδιο τμήμα του Τπουργείο περιβάλλοντος, με ευθύνη του 
επικεφαλής εταίρου.  
 
Ημερομηνία παράδοσης: Σο αργότερο δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
 
Παραδοτέο/Deliverable 5.2.4: «Αξιολόγηση Περιβαλλοντικού Κινδύνου/ Risk Assessment 
study» 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντάξει έκθεση Αξιολόγησης Περιβαλλοντικού Κινδύνου που θα 
πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι περιεχόμενα: 

 Γενικές πολιτικές προστασίας των επιφανειακών υδάτων από χημικούς ρυπαντές  

 Τφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την ποιοτική κατάσταση των επιφανειακών υδάτων με 
βάση την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 Πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος για τις ουσίες προτεραιότητας και τους ειδικούς ρύπους 

 υστήματα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων στην Ελλάδα με έμφαση στην 
Περιφέρεια Ηπείρου  

 Ποιότητα των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου με βάση της 
απαιτήσεις την Οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα (Φημικός και βιολογικός Φαρακτηρισμός) με 
έμφαση στην ρύπανση από οργανικούς μικρο- ρυπαντές  

 Πιθανές επιπτώσεις στην υφιστάμενη κατάσταση των επιφανειακών υδάτων από τη διάθεση 
νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων  
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 Πολιτικές Διαχείρισης νερού για ασφαλή επαναχρησιμοποίηση υδάτων 

 Προτάσεις δράσεων και πολιτικών μείωσης του περιβαλλοντικού κινδύνου από τη διάθεση 
υγρών αποβλήτων υγειονομικών  

 
Ημερομηνία παράδοσης: Σο αργότερο τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
 
 
Παραδοτέο/ Deliverable 5.2.5: «χέδιο Βιωσιμότητας/Sustainability plan» 
το πλαίσιο του συγκεκριμένου παραδοτέου προβλέπεται η δημιουργία ενός μόνιμου δικτύου 
εργαστηρίων, πέραν των εργαστηριών του έργου, ως μόνιμη μονάδα περιβαλλοντικού ελέγχου 
και ασφάλειας στην παρακολούθηση και βελτίωση της επεξεργασίας νοσοκομειακών λυμάτων. 
Τπεύθυνος για τη σύνταξη του παραδοτέου επικεφαλής εταίρο Σμήμα Φημείας (Εργαστήριο 
Αναλυτικής Φημείας και Εργαστήριο Βιομηχανικής Φημείας) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» 
σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο ’’ISMAIL QEMALI’’ από την Αλβανία.  
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διεξάγει έρευνα για την καταγραφή των υγειονομικών μονάδων της 
περιφέρειας Ηπείρου, τη δυναμικότητά τους, την ποσότητα υγρών αποβλήτων που παράγουν 
και το είδος επεξεργασίας τους, τα οποία ο υπεύθυνος σύνταξης του παραδοτέου θα αξιοποιήσει 
κατά τη  σύνταξη του εν λόγω παραδοτέου.    
 
 
Ημερομηνία παράδοσης: Σο αργότερο τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
 
 
 



ΑΔΑ: ΨΒ6ΖΟΡ1Γ-5ΩΥ



 
 

 46 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ  - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ (Τπόδειγμα ) 
 (Ανήκει στην 01/2021) 

 
 
Προς: 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας 
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας 
Διεύθυνση Οικονομικού -Σμήμα Προμηθειών,  Διαχείρισης Τλικού & Κ.Ο. 
Βορείου Ηπείρου 20 - 454 45 ΙΨΑΝΝΙΝΑ 

 
     ΣΟΙΦΕΙΑ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ π 
 
 
ο 

ΕΣΑΙΡΙΚΗ 
ΕΠΨΝΤΜΙΑ 

 

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΥΗ 
ΔΔΓΗΓ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΨΝΤΜΟ 
ΝΟΜΙΜΟΤ 
ΕΚΠΡΟΨΠΟΤ 

 

Α.Υ.Μ. – Δ.Ο.Τ. 
 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
 

ΠΟΛΗ 
 

ΣΗΛΕΥΨΝΟ / ΥΑΞ / E-
MAIL 

 

ΕΙΔΟ  ΓΙΑ ΣΟ ΟΠΟΙΟ 
ΓΙΝΕΣΑΙ Η ΠΡΟΥΟΡΑ 

 

ΛΗΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΥΟΡΑ 

εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του 
διαγωνισμού 

 
 
Ο υπογράφων.................................................................... δηλώνω ότι για την Τλοποίηση της πράξης 
«Βελτιστοποίηση της λειτουργίας των πιλοτικών φωτοκαταλυτικών αντιδραστήρων, τελική επικύρωση 
και δυνατότητα μεταφοράς αποτελεσμάτων» στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου 
«PHAREM», που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής υνεργασίας «Interreg IPA  
Cross-border Cooperation Programme “Greece –Albania 2014-2020», σύμφωνα με τους όρους της υπ’ 
αρίθμ. 01/2021 διακήρυξης, τους οποίους έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, υποβάλλω 
οικονομική προσφορά, ως εξής: 
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Α/Α Παραδοτέα Ποσό άνευ ΥΠΑ 
(€) και 
ολογράφως 

Ποσό με ΥΠΑ (€) 
και ολογράφως 

1 Παραδοτέο 5.2.2: Έκθεση σχετικά με τα 
περιβαλλοντικά πρότυπα ποιότητας και 
τις κατευθυντήριες οδηγίες για τις εκροές 
των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων 
Τγειονομικών μονάδων (D1.2.2) 

  

2 Παραδοτέο 5.2.3: Έκθεση Σελικής 
επικύρωσης και αξιολόγησης της 
λειτουργίας του πιλοτικού συστήματος 
απομάκρυνσης φαρμακευτικών ενώσεων 
από τα νοσοκομειακά λύματα (D5.2.3) 

  

3 Παραδοτέο 5.2.4: Αξιολόγηση 
Περιβαλλοντικού Κινδύνου (D5.2.4) 

  

4 Παραδοτέο 5.2.5: χέδιο Βιωσιμότητας 
(D5.2.5) 

  

ΤΝΟΛΟ   

 

 

 

        Ημερομηνία: ……………… Για τον υποψήφιο Προμηθευτή 

φραγίδα / Τπογραφή 
Ονοματεπώνυμο Νομίμου 

Εκπροσώπου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΔΑ: ΨΒ6ΖΟΡ1Γ-5ΩΥ



 
 

 48 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ  - ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 
(Τπόδειγμα ) 

 
Ονομασία Σράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα ……………………………………. 
(Δ/νση οδός, αριθμός, T.K., fax): ……………….........  
Ημερομηνία έκδοσης: ..................... 
ΕΤΡΩ: .............… 
 
Προς: 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας 
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας 
Διεύθυνση Οικονομικού -Σμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Τλικού & Κ.Ο. 
Βορείου Ηπείρου 20 - 454 45 ΙΨΑΝΝΙΝΑ 
 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΑΡΙΘ. ………… ΕΤΡΨ ………… 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ΕΤΡΩ .…..............................................................................................................………. (και ολογράφως) 
…………………..................................................………………….. υπέρ του οικονομικού φορέα 
………………………………………………………………………………………………………………………….., 
Α.Υ.Μ. ………………………, Δ.Ο.Τ. …………………, Δ\νση …………………………………………….* για 
την καλή εκτέλεση της Τλοποίησης της πράξης «Βελτιστοποίηση της λειτουργίας των πιλοτικών 
φωτοκαταλυτικών αντιδραστήρων, τελική επικύρωση και δυνατότητα μεταφοράς αποτελεσμάτων» στο 
πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου «PHAREM», που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής υνεργασίας «Interreg IPA  Cross-border Cooperation Programme “Greece –Albania 2014-
2020», σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση με τίτλο «……................……..»  δυνάμει  της διακήρυξης  
υπ΄αριθμ. 01/2021.  

Σο παραπάνω ποσό καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς τον ΥΠΑ), το τηρούμε στη 
διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση σας. 

ε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται  σε τυχόν ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Τπηρεσίας σας με 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και δύο  (2) μήνες μετά τη λήξη της αντίστοιχης υπογραφείσας σύμβασης. 

 
Με τιμή, 
 
Σράπεζα………… 
Κατάστημα………. 
* στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV 
 

 

 

 

ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ 
 

(Ανήκει στην με αριθμ. 01/2021 Διακήρυξη) 

 

 

(Σο παρόν σχέδιο θα προσαρμοστεί ανάλογα με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΣΡΨΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΗΠΕΙΡΟΤ – ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ, ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ 

ύμβαση ανάθεσης της πράξης «Βελτιστοποίηση της λειτουργίας των πιλοτικών φωτοκαταλυτικών 
αντιδραστήρων, τελική επικύρωση και δυνατότητα μεταφοράς αποτελεσμάτων» στο πλαίσιο 

υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου «PHAREM», που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής υνεργασίας «Interreg IPA  Cross-border Cooperation Programme “Greece –Albania 2014-

2020». 

τα Ιωάννινα σήμερα ..................................................., ημέρα.................... στα γραφεία της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, επί της οδού Βορείου Ηπείρου 20, 

οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

αφενός η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στα 
Ιωάννινα, Βορείου Ηπείρου 20, Σ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, με ΑΥΜ 997908860, Δ.Ο.Τ. Ιωαννίνων, 
η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον υντονιστή κ. Βασίλειο Πολ. Μιχελάκη εφεξής 
«Αναθέτουσα Αρχή». 

Και αφετέρου ο οικονομικός φορέας ........................................................................., που εδρεύει 
στ.... ............................................, Σ.Κ. .............., τηλ. ................................., FAX ………………., με 
Α.Υ.Μ. ........................., Δ.Ο.Τ. .......................... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ... 
................................. , εφεξής «Ανάδοχος/Προμηθευτής». 

Έχοντας υπόψη: 

1. Σις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΥΕΚ 107/Α/97)  «Διοίκηση, Οργάνωση, τελέχωση της 
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

2. Σις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. Σις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΥΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»,  όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Σις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΥΕΚ 147/Α΄) «Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Τπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

5. Σο Ν.4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Σέλη-Παράβολα, Οικειοθελής 
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Σροποποιήσεις του 
Ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (ΥΕΚ 240/Α/22-12-2016). 

6. Σο Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ 
45/Α/09-03-1999), όπως συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 26 του Ν.4024/2011 
«υνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» 
(ΥΕΚ 226/Α/7-10-2011). 

7. Σο Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Υ.Π.Α.» (ΥΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως ισχύει.  
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8. Σο Ν.3043/2002 «Ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη 
συνομολογημένων ιδιοτήτων, τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και 
άλλες συναφείς διατάξεις.» (ΥΕΚ 192/Α/21-8-2002). 

9. Σο Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 
Νομοθεσίας» (ΥΕΚ 114/Α/8-6-2006) όπως συμπληρώθηκε με το Ν.3853/2010 «Απλοποίηση 
διαδικασιών σύστασης προσωπικών κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ 90/Α/17-
06-2010) και με το Ν.4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, υγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Τπηρεσιών του Δημοσίου Σομέα – Σροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΥΕΚ 74/Α/26-3-2014). 

10. Σο Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και 
άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως  ισχύει. 

11. Σο Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΥΕΚ 138/Α/16-06-
2011), όπως ισχύει. 

12. Σο Ν.4013/2011 «ύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικάς) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» 
(ΥΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως ισχύει. 

13. Σο άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Υορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ 167/Α/23-07-
2013), όπως ισχύει. 

14. Σο Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ  143/Α/28-06-2014), όπως  ισχύει. 

15. Σο Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» 
(ΥΕΚ 34/Α/23-03-2015). 

16. Σο Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΥΕΚ 145/Α/05-08-2016), όπως 
ισχύει. 

17. Σην με αρ.158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων με θέμα 
«Έγκριση του "Συποποιημένου Εντύπου Τπεύθυνης Δήλωσης" (ΣΕΤΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του 
Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 
οδηγιών» (ΥΕΚ 3698/Β/16-11-2016). 

18. Σην υπ' αριθμ. 1191/14-03-2017 Κ.Τ.Α. «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της 
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της 
παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν.4412/2016)» (ΥΕΚ 969/Β/22-03-2017). 

19. Σις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων. 
20. Σα άρθρα 43 και 44 του Νόμου 4605/2019 (ΥΕΚ 52/Α/2019). 
21. Σο άρθρο 33 του Ν. 4608/2019 (ΥΕΚ 66Α/2019). 
22. Σο άρθρο 56 του Ν. 4609/2019 (ΥΕΚ 67Α/2019). 
23. Σο άρθρο 235 του Ν. 4610/2019 (ΥΕΚ 70Α/2019). 
24. Σο Ν. 4738/2020 (ΥΕΚ 207Α/2020). 
25. Σο Ν. 4782/2021 (ΥΕΚ 36Α/2021). 
26. Σις διατάξεις του Π.Δ. 141/2010 (ΥΕΚ 234/Α/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας», όπως ισχύει. 

27. Σην με αριθμ.13912/15-05-2017 Απόφαση του Τπουργού Εσωτερικών με την οποία διορίστηκε 
υντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ο Μιχελάκης 
Βασίλειος του Πολυκάρπου (ΥΕΚ 250/τ. ΤΟΔΔ/26-05-2017 – ΑΔΑ:ΨΨΓΥ465ΦΘ7-Κ4Ψ). 

28. Σην υπ' αριθ. πρωτ. 23981/09-04-2021(Ορθή Επανάληψη) (ΑΔΑ:Χ52ΘΟΡ1Γ-ΧΟΟ) απόφαση 
του υντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για τη συγκρότηση 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL8JuopUuIixxPuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZv8xBpkZGOcRVDhKb_f6sUg2xMzDPI7nkrqv5NjIFex
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επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικών διαγωνισμών που αφορούν την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας --- έργο «PΗΑΡΕΜ». 

29. Σην υπ' αριθ. πρωτ. 23987/09-04-2021 (Ορθή Επανάληψη) (ΑΔΑ:ΧΤΘΛΟΡ1Γ-5ΗΑ) απόφαση 
του  υντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για τη συγκρότηση 
επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων των διαγωνισμών που αφορούν την διεξαγωγή των 
διαγωνισμών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ---έργο 
«PHAREM». 

30. Tην Απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης C(2015) 5482 τελικό της 30ης Ιουλίου 2015 του  

Προγράμματος Διασυνοριακής υνεργασίας INTERREG «Ελλάδα - Αλβανία 2014 – 2020».   

31. Σην 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στρατηγικού έργου του προγράμματος διασυνοριακής  

συνεργασίας INTERREG IPA  "Ελλάδα - Αλβανία 2014 - 2020" και την πρόταση που 

υποβλήθηκε με  τίτλο «Development and application of a system based on advanced oxidation 

processes for the  treatment of hospital wastewaters in order to remove pharmaceutical 

compounds with high  persistence in aquatic environment» με ακρωνύμιο “PhaRem”   

32. Σην από 13.07.2018 συμφωνία εταιρικής σχέσης του έργου (Partnership Agreement) μεταξύ του  

Επικεφαλής Εταίρου του Έργου PhaRem (PB1 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) και των υπολοίπων 

εταίρων  του έργου (PB2-ΑΠΟΚΕΝΣΡΨΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΗΠΕΙΡΟΤ – ΔΤΣΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, PB3  ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ, PB4 

UNIVERSITY "ISMAIL QEMALI" OF VLORA, PB5 REGIONAL COUNCIL OF VLORA, 

PB6 REGIONAL HOSPITAL OF VLORA) .  

33. Σην Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των  

δαπανών από την Ειδική Τπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών προγραμμάτων του έργου  

INTERREG  «Ελλάδα - Αλβανία 2014 - 2020».    

34. Σις υπηρεσιακές ανάγκες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας λόγω  

ιδιαιτερότητας των έργων του Προγράμματος Διασυνοριακής υνεργασίας.  

35. Σην υπ’ αριθ. 81398/26-07-2018 (AΔΑ:60Φ8465ΦΙ8-9ΑΥ) απόφαση της Διεύθυνσης Δημοσίων 
Επενδύσεων του Τπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ένταξη της πράξης «PHAREM» 
στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

36. Σο 113318/3700/20-8-2018  έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου περί ορισμού υπολόγου του έργου 
37. Σην καταγραφή του Πρωτογενούς Αιτήματος με αρ. πρ. 32284/24-03-2021 στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων υμβάσεων (ΚΗΜΔΗ) (ΑΔΑΜ:21REQ008333126). 
38. Σην υπ’ αριθ. 36754/05-04-2021 (ΑΔΑΜ : 21REQ008398936  ΑΔΑ:ΧΤΛΝΟΡ1Γ-5ΔΞ) έγκριση 

πρωτογενούς αιτήματος. 

39. Σην με αριθμ. 01/2021 (αριθμ. πρωτ. 45918/27.04.2021) Διακήρυξη της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας για την ανάδειξη προμηθευτή/ών. 

40. Σην με αριθμ. …………………… απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής 

Μακεδονίας περί κατακύρωσης του διαγωνισμού. 
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ΤΜΥΨΝΟΤΝ  ΚΑΙ ΤΝΑΠΟΔΕΦΟΝΣΑΙ ΣΑ ΚΑΣΨΣΕΡΨ : 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΨΝ 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων την Τλοποίηση της 
πράξης «Βελτιστοποίηση της λειτουργίας των πιλοτικών φωτοκαταλυτικών αντιδραστήρων, 
τελική επικύρωση και δυνατότητα μεταφοράς αποτελεσμάτων» στο πλαίσιο υλοποίησης του 
Ευρωπαϊκού Έργου «PHAREM», που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
υνεργασίας «Interreg IPA  Cross-border Cooperation Programme “Greece –Albania 2014-
2020», με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες: 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ - ΣΙΜΕ  

Σα παραδοτέα και οι τιμές των προς προμήθεια υπηρεσιών,  αναλύονται ως εξής:  

Α/Α Παραδοτέα Ποσό άνευ ΥΠΑ 
(€)  

Ποσό με ΥΠΑ (€)  

1 Παραδοτέο 5.2.2: Έκθεση σχετικά με τα 
περιβαλλοντικά πρότυπα ποιότητας και 
τις κατευθυντήριες οδηγίες για τις εκροές 
των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων 
Τγειονομικών μονάδων (D1.2.2) 

  

2 Παραδοτέο 5.2.3: Έκθεση Σελικής 
επικύρωσης και αξιολόγησης της 
λειτουργίας του πιλοτικού συστήματος 
απομάκρυνσης φαρμακευτικών ενώσεων 
από τα νοσοκομειακά λύματα (D5.2.3) 

  

3 Παραδοτέο 5.2.4: Αξιολόγηση 
Περιβαλλοντικού Κινδύνου (D5.2.4) 

  

4 Παραδοτέο 5.2.5: χέδιο Βιωσιμότητας 
(D5.2.5) 

  

ΤΝΟΛΟ   

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ 

3.1.  Είδος – Ποιότητα (Σεχνικές προδιαγραφές) 

Όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 22 
και του παραρτήματος Ι της διακήρυξης   01/2021. 

 

3.2. Φρόνος Παραλαβής – Σόπος και τρόπος παράδοσης 

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη και μέριμνα του αναδόχου απ' ευθείας στο κτίριο της 
Απ.Δ.Ηπ.-Δ.Μ., και θα γίνεται παρουσία  της αρμόδιας  Επιτροπής Παραλαβής. 
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Η παράδοση θα γίνει το αργότερο έως τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και 
σύμφωνα με τους χρόνους παράδοσης, που καθορίζονται στο παράρτημα Ι της διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ - ΦΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΗΜΑ ΙΦΤΟ ΣΨΝ ΣΙΜΨΝ  

 

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης ισχύει από την υπογραφή της παρούσας και λήγει με την 
παράδοση όλων των παραδοτέων και το αργότερο έως τρεις μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης και σύμφωνα με τους χρόνους παράδοσης, που καθορίζονται στο παράρτημα Ι της 
διακήρυξης. 

ε περίπτωση παράτασης του χρόνου υλοποίησης του έργου “PHAREM”, τότε αυτοδικαίως 

παρατείνεται και η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης που θα υπογραφεί στο πλαίσιο του 

παρόντος διαγωνισμού, έως την ημερομηνία λήξης του έργου χωρίς πρόσθετο οικονομικό 

αντάλλαγμα. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ- ΠΛΗΡΨΜΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ, ΥΟΡΟΙ, 
ΚΡΑΣΗΕΙ 

 
5.1. Φρηματοδότηση  (Άρθρο 53 παρ 2 εδ.ζ Ν. 4412/2016) 
 
Η παρούσα σύμβαση από πόρους του προγράμματος PHAREM για ποσό 33.625,00 €. 

 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Πακέτο Εργασίας 5 (ΠΕ5): “Optimization of the operating conditions, 

final validation of the photocatalytic pilot plant reactors and transferability of results” (Βελτιστοποίηση 

της λειτουργίας των πιλοτικών φωτοκαταλυτικών αντιδραστήρων, τελική επικύρωση και δυνατότητα 

μεταφοράς αποτελεσμάτων) για τις δράσεις ευθύνης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 

Μακεδονίας. 

 
 
 
5.2 Υόροι - Κρατήσεις 

Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων, όπως κάθε φορά ισχύουν, και τα  έξοδα μεταφοράς των 
ειδών στις εγκαταστάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας θα 
βαρύνουν τον προμηθευτή. Ειδικότερα η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες 
κρατήσεις :   

1. Κράτηση ύψους 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων, 

σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4605/2019 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 235 του Ν. 
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4610/2019,  η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης για τις συμβάσεις 

ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των χιλίων (1.000,00) ευρώ προ ΥΠΑ. Η εν λόγω κράτηση 

επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20% επί της αξίας του τέλους 

χαρτοσήμου. 

 
2. Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία 
επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής 
σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον 
εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 
3. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας σύµφωνα µε το 
άρθρο 64 παρ. 2 εδ. γγ του  ν. 4172/2013. 
 
5.3.  Πληρωμή αναδόχου/ Δικαιολογητικά πληρωμής (άρθρο 200 παρ. 5 Ν. 4412/2016) 

Η πληρωμή της αξίας της ποσότητας  των ειδών,  στον ανάδοχο θα γίνεται μετά την οριστική, 
παραλαβή των παραδοτέων από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής  και με την προσκόμιση  
των νόμιμων δικαιολογητικών μέσα σε εύλογο χρόνο απαραίτητο για την έκδοση των σχετικών 
ενταλμάτων πληρωμής. 

Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται μέσω του Περιφερειακού Σαμείου Ανάπτυξης Ηπείρου, 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του Αναδόχου είναι : 

 Σιμολόγιο (το οποίο θα κατατίθεται στην αρμόδια Τπηρεσία), με μέριμνα του Αναδόχου 

 Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 

 Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. 

 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης 

Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και υπόκειται σε παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη 01/2021. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΚΤΡΨΕΙ – ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΟΥΤΓΕ 

6.1 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν 
δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 
Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν 
υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 
παρατάσεων.  

την περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
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προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης.  

τον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του 
για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α)ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 
αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

6.2 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 
της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις 
βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές 
ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 
αξίας χωρίς ΥΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΥΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και 
τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει 
εκτελεστεί πλήρως, 

Σο ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 

6.3 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ΄ 
εφαρμογή των άρθρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220, καθώς και κατ΄ εφαρμογή των 
συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του 
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την 
ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη 
άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει 
το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις 
περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα 
(30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της 
απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν 
κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν 
ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα 
X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 
τους.  

ΑΡΘΡΟ 8ο 
ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 
του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο  1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα 
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις υνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 
άρθρου 258 της ΛΕΕ. 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ – ΕΥΑΡΜΟΣΕΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ – ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΨΝ 

 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή 
αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά 
τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την 
άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 
προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
ΕΓΓΡΑΥΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Σα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 
4412/2016 για την παρούσα σύμβαση  είναι τα ακόλουθα : 
α) Η  διακήρυξη 01/2021 με τα παραρτήματά της. 
β) Σο Συποποιημένο Έντυπο Τπεύθυνης Δήλωσης (ΣΕΤΔ) 
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γ) Σο συμφωνητικό (σύμβαση) 
δ)  Συχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν από την 

αναθέτουσα αρχή 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Ως προς τα λοιπά θέματα ισχύουν οι όροι της σχετικής Διακήρυξης (01/2021) καθώς και οι 
διατάξεις της Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου Σομέα . 

ε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφτηκε από τους συμβαλλόμενους σε  τέσσερα όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τρία (3) 
κατατέθηκαν στην Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής 
Μακεδονίας, το δε ένα (1) το πήρε ο ανάδοχος. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V : ΣΕΤΔ 
 
 
 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ (TEΤΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Υορέα ΚΗΜΔΗ : [50201] 
- Σαχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Σαχ. Κωδικός: [Βορ. Ηπείρου 20/Ιωάννινα/45445] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Ντόντης Ιωάννης] 
- Σηλέφωνο: [2651360319] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [ntontis@apdhp-dm.gov.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Σίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): [υνοπτικός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με 
κριτήριο ανάθεσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής  
της πράξης «Βελτιστοποίηση της λειτουργίας των πιλοτικών φωτοκαταλυτικών 
αντιδραστήρων, τελική επικύρωση και δυνατότητα μεταφοράς αποτελεσμάτων» στο 
πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου «PHAREM», που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής υνεργασίας «Interreg IPA  Cross-border Cooperation Programme 
“Greece –Albania 2014-2020», συνολικού προϋπολογισμού τριάντα τριών χιλιάδων 
εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (33.625,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α. 24%, ή είκοσι 
επτά χιλιάδων εκατό δέκα έξι ευρώ και ενενήντα τριών   λεπτών (27.116,93 €) χωρίς Υ.Π.Α. 
24%. 

(CPV: 90710000-7 Διαχείριση περιβάλλοντος)] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗ: [……] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΤΠΗΡΕΙΕ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [4] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 
[……/2021] 

 
ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

τοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΥΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΥΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Σηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο 
προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
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γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή 
Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα 
έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Σρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΣΕΤΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

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

Σμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Σαχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Σηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΥΟΡΕΨΝvii  
τήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΣΕΤΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β 
του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν 
απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν 
πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από 
τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Τπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α 

και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

το άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Τπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xix 

ε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

[] Ναι [] Όχι  
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(«αυτοκάθαρση»)xx; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Φώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- ε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΥΟΡΟΙ 
 

ΕΙΥΟΡΕ 
ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ 
ΑΥΑΛΙΗ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 

[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή 
των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσειςxxvi 
: 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσειςxxvii  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 

συμφερόντωνxxix, λόγω της συμμετοχής του 
στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασηςxxx; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα 
ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 
είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 
ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

[] Ναι [] Όχι 
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καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 
ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

υντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί 
να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά 
ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην 
Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxxiii; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Φρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξής xxxiv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
είναι ο εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) ε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με 
τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 
περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που 
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 
οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 
αναλογιών έχουν ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη 
αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
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[……][……][……] 

5) Σο ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 
προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Σεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Σεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, 
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 
ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 
και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες 
του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες Παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας: 
την περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο 
οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 
για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
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κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα 

μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς 
και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της 
ποιότητας; 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα 
έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Σο μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

 
[] Ναι [] Όχι 
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ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη 
με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή 
σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Δ: υστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

υστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα 

ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να 
συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται 
στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 
έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές 
μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 
ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχιxlv 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]xlvi 
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Μέρος VI: Σελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω 
είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με 
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά 
των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Συποποιημένου Εντύπου Τπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας 
προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και 
ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i
 

 

 

 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 

αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και 

των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για 

ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 

λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιών δεν υπερβαίνει τα 50 

εκατομμφρια ευρώ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρώ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται 

με τουσ τίτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ΄ του Μζρουσ ΙΙ του 

Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Α΄ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 

μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ 

ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι 

δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 

ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, 

για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

x
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 

1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 
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2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει 

επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ 

δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ς΄ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 

73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ 

τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικών ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτιτων και των 

ςυναφών µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ 

τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 

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

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 

25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ 

νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ 

διατάξεισ”. 

xv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 

5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία 

των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 

101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 

215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ 

διατάξεισ.". 

xvi
 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 

αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxii
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 

επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  
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xxiii

 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ 

φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ 

δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ 

όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο 

οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν 

του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ 

δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν 

εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Πρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ 

ΦΠΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ 

μζλθ οφείλουν να ςυμμορφώνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxxiv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi
 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii
 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxviii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  

που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 
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xxxix

 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xl
 Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο 

και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xli
 Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 

οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο 

μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii
 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ 

από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xliii
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω 

τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, 

ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliv
 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvii
 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 

ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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