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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 147
ΑΘΗΝΑ
11251
ΕΛΛΑΔΑ
EL
2108662772

Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Χώρα
Κωδικός ΝUTS
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

ΚΑΙ

a.psaila@prv.ypeka.gr

Αρμόδιος/α για πληροφορίες
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

Α. ΨΑΙΛΑ
http://www.ypeka.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) είναι Υπουργείο, αποτελεί Κεντρική Κυβερνητική Αρχή (ΚΚΑ) κατά την
έννοια του άρθρου 2 παρ.1 περ.2 του ν. 4412/2016 και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση κατά τις
υποδιαιρέσεις του άρθρου 14 του ν. 4270/14.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι το Περιβάλλον, η διατήρηση και βελτίωση της
ποιότητας του περιβάλλοντος, των ανανεώσιμων φυσικών πόρων, της βιοποικιλότητας και των
υδάτινων πόρων, η ορθή διαχείριση των μη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων και η προώθηση των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εξοικονόμηση ενέργειας, η αντιμετώπιση, μετριασμός και
προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η αστική αναγέννηση, ο βιώσιμος χωροταξικός
σχεδιασμός με σεβασμό στην αρχιτεκτονική κληρονομιά και ο συντονισμός των περιβαλλοντικών
πολιτικών της κυβέρνησης.. Η Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr ή στη διεύθυνση www.ypeka.gr ενότητα “ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ”
υποενότητα
“ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ”

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
4
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Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ,
Κωδ. ΣΑΕ 275/1.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΣΕ27510007)
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 1. της Πράξης : «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ) με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 3163/04.04.2019 της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και έχει λάβει κωδικό MIS 5030268. Η παρούσα σύμβαση
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή γενικών υπηρεσιών για την καταπολέμηση χρήσης
δηλητηριασμένων δολωμάτων με την υιοθέτηση βιώσιμων και αειφορικών λύσεων που θα δώσει
ουσιαστικές απαντήσεις στα ειδικότερα ζητήματα που συνεπικουρούν για τη συνέχιση του φαινομένου
της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων. Οι στόχοι του έργου θα επιτευχθούν μέσα από τη
Συγκέντρωση- ανάλυση- σύνθεση στοιχείων και αναλυτική πρόταση εφαρμογής Ολοκληρωμένου
Σχεδίου Αντιμετώπισης της χρήσης ΔΔ , την Εκπαίδευση στοχευμένων ομάδων πληθυσμού, δράσεις
προβολής, ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση γενικού πληθυσμού και μέσω Έργου πρόληψης χρήσης
δηλητηριασμένων δολωμάτων με χρήση Ομάδων Ανίχνευσης, ταυτοποίηση- καταγραφή κρουσμάτων
και έκδοση χαρτών και οδηγιών πρόληψης.
Η παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσεται στον κωδικό Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV):
90721700-4 “Υπηρεσίες προστασίας ειδών υπό εξαφάνιση” και 90700000-4 “Περιβαλλοντικές
υπηρεσίες”.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 399.388,50 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%). Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 322.087,50€ (ΦΠΑ: 77.301,00 € ).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα δύο 32 μήνες και θα έχει ολοκληρωθεί έως
31/12/2023 το αργότερο.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (Τεχνικές Προδιαγραφές), στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Προεκτίμηση Αμοιβής) και στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων)
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Η σύμβαση αποτελεί ένα ολοκληρωμένο έργο και δεν μπορεί να υποδιαιρεθεί σε τμήματα καθώς
αποτελεί μια ενότητα με δράσεις που αλληλοσυμπληρώνονται και τα παραδοτέα που παράγονται
λαμβάνουν υπόψη προηγούμενη παραχθείσα (στο πλαίσιο της σύμβασης) δουλειά .

1.4

Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
1. To ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147)
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2. Το ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265 / Α / 23-12-2014), όπως τροποποιήθηκε
με το Νόμο 4328 / 2015 (ΦΕΚ 51 / Α / 14-05-2015) και το Νόμο 4331 / 2015 (ΦΕΚ 69 / Α / 0207-2015) και ισχύει
3. Το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
4. Το ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού.
5. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές»,
6. Το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
7. Το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»
8. Το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».
9. Το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
10. Το ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248).
11. Το ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”.
12. Το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα”.
13. Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”
14. Το π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”.
15. Τη με αρ. 57654/2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
16. Τη με αρ. 56902/215/19-05-2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
17. Το ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση. Λειτουργία και διαφάνεια της

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’
133)
18. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση Υπουργείων… Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄114).
19. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας» (Α΄ 160).
20. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121)
21. Το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την

Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.
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22. Το με αρ. πρωτ. 145843/05-9-2017 έγγραφο (αρ. πρωτ. 9593/06-9-2017 ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)
με θέμα «Υποβολή Πρότασης Εξειδίκευσης δράσεων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 για την
επενδυτική προτεραιότητα 6d»
23. Τη με αρ. πρωτ. 1346/12-02-2018 Πρόσκληση με τίτλο «Καταπολέμηση χρήσης
δηλητηριασμένων δολωμάτων» της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ προς τη Διεύθυνση Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον Άξονα
Προτεραιότητας 12 «Στρατηγικές και Δράσεις Προώθησης»
24. Τη με αριθμ πρωτ. 3163/04.04.2019 της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ Απόφαση Ένταξης της Πράξης
«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5030268
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
2014-2020»
25. Τη με αριθμ πρωτοκ. 6597/4.7.2019 της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ Απόφαση Έγκρισης των
Τευχών του Διαγωνισμού της Πράξης «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ
ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5030268 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
26. Τη με αριθμ πρωτ. 41780/12.4.2019 της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων απόφαση ένταξης
της πράξης στη ΣΑΕ 2751 του ΠΔΕ με ενάριθμο 2019ΣΕ27510007
27. Τη με αρ. πρωτ. 6597/4.7.2019 της προέγκρισης ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ
28. Τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής και την σχετική ηλεκτρονική
επικοινωνία στις 29/5/2020 και στις 15/06/2020
29. Τη με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/31664/3572/01-04-2020 (Τεύχος ΥΟΔΔ 247/2020) Απόφαση Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΑΔΑ: 91ΓΘ4653Π8-Ν8Ρ)
30. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/91496/2231/24-9-2020 Απόφαση έγκρισης διενέργειας του
διαγωνισμού από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
31. Των σε εκτέλεση ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που ήδη
προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα
οριζόμενα στα έγγραφα της παρούσας σύμβασης, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και
γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση
και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη, 5/11/2020 και ώρα 14.30
Η διαδικασία της αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, την 10η /11/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30. Για τη συμμετοχή στην
παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν
στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ.
117384/26-10-2017 (3821 Β') .
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1.6
Α.

Δημοσιότητα
Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 1/10/2020 .
Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης
σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αριθμό 96816.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση:
www.ypeka.gr “ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ” υποενότητα “ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ” στις 6/10/2020.

1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους
β) δε θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:





η Προκήρυξη της Σύμβασης όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα I, II, III, IV,
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς
και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), η οποία
είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό
τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα
παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα
συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα,
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, 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
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κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, 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
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα και να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά
τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 4 του ν. 4412/2016: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την
οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη
επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 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 σχετικής διακήρυξης
και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 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 και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Σχετικό υπόδειγμα για διευκόλυνση των οικονομικών φορέων παρατίθεται στο Παράρτημα ΙV
(Προσαρτήματα V και VI)
Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική
γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 2.1.4. της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
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2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που δραστηριοποιούνται
στην παροχή συναφών-με την προκήρυξη- υπηρεσιών και είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, οφείλει να
διαθέτει, επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα κατά τα διαλαμβανόμενα στο παρόν
άρθρο.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών, συμμετέχουν υπό
τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του
ν. 4412/2016 και δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που
ανέρχεται σε 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ήτοι στο ποσό των έξι χιλιάδων τετρακοσίων
σαράντα ένα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (6.441,75 €). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις
όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 6/12/2021, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016, όπως αυτό ισχύει.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του προσφέροντος οικονομικού φορέα (εάν πρόκειται για μεμονωμένο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή ενός μέλος του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων)
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το
ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν ο 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 ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή 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 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.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό
για την καταβολή τους
ή/και
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 Σώματος 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 Σώματος 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.
2.2.3.3 Κατ’ εξαίρεση, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.3.2, 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 υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 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,
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(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 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,
(ζ) εάν 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, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό,
την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση
ότι αποδεδειγμένα 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
2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 γ) και 2.2.3.4. 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 (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα 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,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, 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.
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.8. 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.
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Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται
να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης των προς παροχή
υπηρεσιών, ήτοι να δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση προγραμμάτων ή/και την έρευνα σχετικά με
το αντικείμενο του παρόντος έργου και να έχουν εμπειρία, προϋπηρεσία ή ειδίκευση σε θέματα
προστασίας ειδών υπό εξαφάνιση άγριας πανίδας, οικολογίας οργανισμών και προστασίας
περιβάλλοντος και να έχουν σχεδιάσει και υλοποιήσει καμπάνιες προβολής για ζητήματα
περιβάλλοντος.
Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αναλόγως της ειδικότητας και της
επαγγελματικής θέσης/κατηγορίας τους, απαιτείται, είτε να είναι μέλη του οικείου επιμελητηρίου της
ειδικότητας τους, είτε να είναι εγγεγραμμένοι στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα είτε να
διαθέτουν βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ή έγγραφο με το οποίο να τεκμαίρεται η επαγγελματική τους
δραστηριότητα (π.χ. ΦΕΚ, καταστατικό, αποδεικτικό δημόσιας αρχής κλπ.) ή ένορκη δήλωση ενώπιον
συμβολαιογράφου με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός τους. Το φυσικό ή
νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων θα πρέπει επίσης να πληροί τις προϋποθέσεις του ΠΔ
261/1997 (περί Διαφημιστικής δραστηριότητας Δημοσίου Τομέα από ΜΜΕ)
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος
Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι
μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα
καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση
αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση
ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, 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 μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό
ανάθεση υπηρεσία
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς (ένας ή περισσότεροι εταίροι επί ενώσεων) απαιτείται να διαθέτουν:
επί ποινή αποκλεισμού, οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. Οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν
οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια όταν ο μέσος κύκλος των τριών (3) τελευταίων
οικονομικών χρήσεων (2017,2018,2019) από την έναρξη λειτουργίας του οικονομικού φορέα είναι
μεγαλύτερος ή ίσος με το 30% της προεκτιμώμενης αμοιβής του έργου χωρίς Φ.Π.Α. Κατά συνέπεια ο
μέσος όρος των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του
ποσού των 96.626,25€.
Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται και ο κύκλος εργασιών από συμμετοχή σε ενώσεις. Ως
τελευταία χρήση λογίζεται η πιο πρόσφατη χρήση για την οποία έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια
όργανα της εταιρείας ο ισολογισμός και οι οικονομικές καταστάσεις και έχει υποβληθεί η δήλωση
φορολογίας εισοδήματος. Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του διαγωνιζόμενου που
απαιτείται κατά το άρθρο, μπορεί να προκύπτει για ένα μέλος ή για περισσότερα από ένα μέλη αν
πρόκειται για ένωση.
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:
1. Έναν (1) επιστήμονα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για τη θέση του Συντονιστή με:


Ειδίκευση στη βιολογία, σε θέματα προστασίας άγριας πανίδας υπό εξαφάνιση και
προστασίας περιβάλλοντος που πιστοποιείται με μεταπτυχιακές σπουδές



με υπέρ 10ετή επαγγελματική εμπειρία στη διατήρηση και προστασία της άγριας πανίδας
και



με αποδεδειγμένη εμπειρία στο συντονισμό και υλοποίηση συμβάσεων ανάλογων έργων που
προκύπτει από τουλάχιστον μία (1) σύμβαση

Τον Συντονιστή αναπληρώνει ένα μέλος από την ομάδα έργου με την μεγαλύτερη, μετά τον Συντονιστή,
εμπειρία.
2. Έναν (1) επιστήμονα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης


Ειδίκευση σε ζητήματα προστασίας περιβάλλοντος και εξειδίκευση στο δίκαιο περιβάλλοντος
που αποδεικνύεται από μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών



με 6ετή εμπειρία στη διατήρηση και προστασία της άγριας πανίδας

3. Έναν (1) επιστήμονα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης


με ειδίκευση στην Πληροφορική που αποδεικνύεται από τίτλο πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης



με 6ετή εμπειρία και γνώσεις προγραμματισμού σε βάσεις δεδομένων και σε
εφαρμογές android ή ισοδύναμο και



ικανότητα χρήσης γεωχωρικών συστημάτων πληροφοριών

4. Τρεις (3) εκπαιδευμένους χειριστές – συνοδούς σκύλων
Με εμπειρία σε υλοποίηση αντίστοιχου έργου την τελευταία δεκαετία ήτοι ως συνοδός ανιχνευτή
σκύλου σε Ομάδα Ανίχνευσης και αποδεικνύεται από τουλάχιστον μια (1) σύμβαση παρόμοιου έργου
5. Στην Ομάδα Έργου περιλαμβάνονται και κατάλληλα εκπαιδευμένοι σκύλοι σύμφωνα με τα
παρακάτω οριζόμενα :
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τρεις (3) υγιείς και κατάλληλα
εκπαιδευμένους σκύλους στην ανίχνευση δηλητηριασμένων δολωμάτων ηλικίας έως 3 ετών
οι οποίοι:
 διαθέτουν Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης Ανίχνευσης για Χημικές Ουσίες (με ονομαστική
αναφορά στις χημικές ουσίες που έχουν εκπαιδευτεί να ανιχνεύουν)


φέρουν αριθμό τσιπ



έχουν ενημερωμένο βιβλιάριο εμβολιασμών όπως ορίζεται από την ελληνική νομοθεσία



έχουν διαβατήριο (εφόσον διαβιούν εκτός Ελλάδας)



διαθέτουν έλεγχο τελευταίου διμήνου για λεϊσμανίαση και διροφιλαρίωση, από επίσημο
φορέα της Ελλάδας ή της χώρας προέλευσης του σκύλου



διαθέτουν τίτλο αντισωμάτων λύσσας τελευταίου μήνα
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έχουν αποδεικτικό αποπαρασίτωσης τελευταίου μήνα



έχουν γνωμάτευση τελευταίου μήνα κλινικά υγιούς από επίσημο φορέα

Τα παραπάνω αποδεικνύονται με την προσκόμιση των κατάλληλων δικαιολογητικών και
πιστοποιητικών (βιβλιάριο υγείας, εμβολιασμών, πιστοποιητικά εκπαίδευσης κλπ) .
Ο οικονομικός φορέας είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την ευζωία και την καλή μεταχείριση των
σκύλων καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης.
Ειδικά σε ότι αφορά τις δράσεις δημοσιότητας, οι οικονομικοί φορείς (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή
ένωση προσώπων) θα πρέπει να διαθέτουν:


Εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας για θέματα περιβάλλοντος που
αποδεικνύεται από τουλάχιστον μία (1) σύμβαση παρόμοιου έργου όπου η συμμετοχή
του φυσικού ή νομικού προσώπου ή της ένωσης προσώπων ήταν > ή = με το 50% του
έργου δημοσιότητας

Η ανωτέρω εμπειρία της Ομάδας έργου είναι η ελάχιστη που απαιτείται.
Η συμμετοχή του επιστήμονα υπερδεκαετούς εμπειρίας σε συντονισμό και υλοποίηση συμβάσεων /
προγραμμάτων / υπηρεσιών με αντικείμενο θέματα προστασίας άγριας πανίδας υπό εξαφάνιση και
προστασίας περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι > ή = 50% του συνολικού έργου, γεγονός που θα
τεκμηριώνεται μέσω των συμφωνητικών, των οικονομικών απολαβών, των παραδοτέων ή άλλων
μέσων.
Το υποψήφιο σχήμα θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει τα κατάλληλα μέσα και τον κατάλληλο τεχνικό
εξοπλισμό για την υλοποίηση του έργου (π.χ. απαραίτητο λογισμικό, ηλεκτρονικούς υπολογιστές,
κ.λπ.)
Η παραπάνω Ομάδα και ο συντονιστής του έργου πρέπει να συνεπικουρούνται από συνεργάτες
υψηλής εξειδίκευσης σε διάφορα επιμέρους θέματα, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον
υποψήφιο ανάδοχο, για την κάλυψη των αναγκών του έργου και σύμφωνα με την πρόταση της
μεθοδολογίας προσέγγισης του έργου που θα κατατεθεί.
Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου
να υποβάλλουν προσφορά, ούτε απαιτείται να περιβληθούν σε Κοινοπρακτικό σχήμα ή άλλη Νομική
Μορφή σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτές. Η ειδική ικανότητα που απαιτείται κατά το άρθρο αυτό,
μπορεί να προκύπτει είτε αθροιστικά είτε από ένα μόνο μέλος τυχόν ένωσης.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Δεν απαιτούνται
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, οι οικονομικοί φορείς αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη
διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην
ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
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Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία,
οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι
θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν
λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την
εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από
τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων
2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 79Α παρ. 1 και 2
του ιδίου νόμου, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Προσάρτημα Ι του Παραρτήματος IV
το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ
καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του
Παραρτήματος 1 και μπορεί να υπογράφεται ψηφιακά έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το
οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού
φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή
το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης και υπογράφεται
ψηφιακά από κάθε υπόχρεο στην υποβολή του.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά
την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις
του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.8).
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Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία,
αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις
συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:


οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,



οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για
την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά
και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1.
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής
του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Ο προσωρινός ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει επιπλέον
υπεύθυνη δήλωσή του αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που
ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και
επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., 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.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό
περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
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Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του 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. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση
του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα,
χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
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.
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 στις παραγράφους 2.2.3.1 και
2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις
καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81
του ν. 4412/2016.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο
προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που
είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας,
από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, , το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των
μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την
ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της
έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας,
από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό
των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της
εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο
στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που
έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της
δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των
μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη
δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον
1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα
με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν
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προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν
της είναι γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να
αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση
των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005»
στ) για την παράγραφο 2.2.3.9 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού
μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο.
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά,
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν,
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Η Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια της παραγράφου 2.2.5 αποδεικνύεται ως
ακολούθως:


Δήλωση υπογεγραμμένη από τον κοινό εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου ή της ένωση περί του
συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών αυτής, που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των
τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων. Τα χρηματικά ποσά θα αναφέρονται σε ΕΥΡΩ και θα
είναι σε ονομαστικές τιμές του έτους στο οποίο αναφέρονται (δεν ανάγονται στην παρούσα
αξία τους). Στον κύκλο εργασιών των μελών της ένωσης συμπεριλαμβάνεται και ο κύκλος
εργασιών από τυχόν συμμετοχή τους σε ένωση.



Υπεύθυνη Δήλωση του κατά νόμου υπεύθυνου κάθε μέλους της ένωσης περί του ύψους του
κύκλου εργασιών, που πραγματοποιήθηκε από το μέλος κατά τη διάρκεια κάθε μιας από τις
τελευταίες τρεις οικονομικές χρήσεις. Τα χρηματικά ποσά θα αναφέρονται σε ΕΥΡΩ και θα
είναι σε ονομαστικές τιμές του έτους στο οποίο αναφέρονται (δεν ανάγονται στην παρούσα
αξία τους). Σε περίπτωση που το μέλος της ένωσης συμπεριλαμβάνει στην Υ.Δ. ως κύκλο
εργασιών των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων και τον κύκλο εργασιών από
συμμετοχή του σε ένωση τότε θα υποβάλλονται και στοιχεία από όπου να προκύπτει το ποσό
αυτό. Τέτοια στοιχεία είναι οι Οικονομικές Καταστάσεις της Κοινοπραξίας συνοδευόμενες από
έντυπα ή άλλα φορολογικά στοιχεία που υποβάλλονται στις αρμόδιες Φορολογικές Αρχές,
21

20PROC007427737 2020-10-06
από όπου να προκύπτει ο κύκλος εργασιών αυτής. Επίσης υποβάλλονται στοιχεία από όπου
να εμφανίζεται σαφώς το ποσοστό συμμετοχής του διαγωνιζόμενου στην ένωση


α) Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί ή αποσπάσματα δημοσιευμένων Ισολογισμών των τελευταίων
τριών (3) οικονομικών χρήσεων κάθε διαγωνιζόμενου ή μέλους ένωσης που αναφέρεται, σε
περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή όσων έχουν κλείσει στην
περίπτωση λειτουργίας μικρότερης της τριετίας. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός
της τελευταίας οικονομικής χρήσης δεν έχει δημοσιευθεί, οι διαγωνιζόμενοι υποβάλουν τον
εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις
συνοδευόμενες από την απόφαση έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ανωτέρω είναι
υποχρεωτικό σε περίπτωση συμμετέχοντος που έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης
ισολογισμών.
β) Για τους συμμετέχοντες που δεν έχουν κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών,
υποβάλλεται και οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο κύκλος
εργασιών τους για τις προαναφερόμενες οικονομικές χρήσεις κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.
Τέτοια έγγραφα μπορεί να είναι ένα ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο από το βιβλίο
απογραφών και ισολογισμών ή άλλα φορολογικά στοιχεία που υποβάλλονται, κατά
περίπτωση, στις αρμόδιες Φορολογικές Αρχές και από όπου προκύπτει ο κύκλος εργασιών,
συνοδευόμενα από τη βεβαίωση υποβολής τους. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα φορολογικά
στοιχεία που προσκομίζονται για να αποδείξουν τον κύκλο εργασιών από συμμετοχή σε
ένωση

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που
ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια
με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο.
Β.4. Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της παραγράφου 2.2.6 αποδεικνύεται ως ακολούθως:
Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν πίνακα παρόμοιας φύσης συμβάσεων (σύμφωνα με το
υπόδειγμα 1 του Προσαρτήματος ΙΙ του παραρτήματος IV) που εκπονήθηκαν (έχουν παραληφθεί
οριστικά) την τελευταία δεκαετία. Στον πίνακα θα περιέχονται πληροφορίες για τον ανάδοχο, τον τίτλο
της σύμβασης, αναθέτουσα αρχή, το έτος και τον μήνα έναρξης και ολοκλήρωσης της σύμβασης, μία
περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης, το ποσό της σύμβασης, το ποσοστό συμμετοχής του
προσφέροντα στην υλοποίηση της σύμβασης και ο χρόνος παραλαβής της.
To ίδιο υπόδειγμα πρέπει να υποβληθεί για την τεχνική ικανότητα σε συμβάσης προβολής
δημοσιότητας
Σε περίπτωση που φορέας ανάθεσης είναι το δημόσιο, ή οργανισμός ή επιχείρηση του ευρύτερου
δημόσιου τομέα ή ΟΤΑ, προς απόδειξη της εν λόγω εμπειρίας και της επιτυχούς υλοποίησης των
δηλωμένων συμβάσεων, οι προσφέροντες θα προσκομίσουν βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά από τις
αναθέτουσες αρχές περί παραλαβής των συμβάσεων.
Σε περίπτωση που ο φορέας ανάθεσης είναι ιδιώτης οι προσφέροντες θα προσκομίσουν βεβαίωση
από αυτόν. Αν τέτοια βεβαίωση δεν μπορεί να εκδοθεί, τότε οι προσφέροντες θα προσκομίσουν
υπεύθυνη δήλωσή τους όπου θα αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο δεν μπορεί να προσκομισθεί
βεβαίωση καθώς επίσης και ότι άλλα στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η εκτέλεση της υπηρεσίας
και η επιτυχής και έντεχνη εκπόνηση της σύμβασης.
Οι προσφέροντες πρέπει επίσης να υποβάλουν σχετικούς τίτλους σπουδών και αναλυτικά βιογραφικά
σημειώματα (υπόδειγμα 3 του Προσαρτήματος II του Παραρτήματος IV) όπου θα παρατίθενται οι
συμβάσεις (Υπόδειγμα 1 του Προσαρτήματος ΙΙ του Παραρτήματος IV) που σχετίζονται με τη
ζητούμενη εμπειρία.
Ειδικά σε ότι αφορά τους σκύλους κατά τη φάση υποβολής αποδεικτικών για την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα υποβάλλονται οι πίνακες 1 και 2 του Προσαρτήματος IV του Παραρτήματος
IV συνοδευόμενοι με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν και πιστοποιούν τη
καταλληλότητα των σκύλων τεχνικά και υγειονομικά. Τα έγγραφα υγειονομικής καταλληλότητας των
22

20PROC007427737 2020-10-06
σκύλων θα επανυποβάλλονται στην αναθέτουσα κάθε δώδεκα (12) μήνες.
Σε ότι αφορά τις αναλύσεις των ευρημάτων (δηλητηριασμένα δολώματα), οι οικονομικοί φορείς θα
πρέπει να υποβάλλουν Υ.Δ. ότι θα συνεργαστούν με διαπιστευμένο εργαστήριο αναλύσεων για τις
ανάγκες υλοποίησης της σύμβασης.
Εν κατακλείδι, για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν κατάλογο με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα (είδος και έτη
εμπειρίας) του απαιτούμενου εξειδικευμένου προσωπικού και αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα
(σύμφωνα με τα υποδείγματα Των Προσαρτημάτων II, III και IV του Παραρτήματος IV), όπου θα
παρατίθενται και οι συμβάσεις, οι δημοσιεύσεις και τα προγράμματα που σχετίζονται με τη ζητούμενη
εμπειρία.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς δεν προσκομίζουν
αποδεικτικά καθώς δεν απαιτείται τέτοια συμμόρφωση.
Β.6. 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. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 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. Στις λοιπές περιπτώσεις τα
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 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.
Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με
τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

23

20PROC007427737 2020-10-06
2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και
Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα παρακάτω κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς
και τη σχετική στάθμισή τους.
Κριτήριο 1ο Τεχνικής προσφοράς (Κ1)
Αξιολογείται ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση μελέτης όπως
προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση με εντοπισμό των θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
σημασία κατά την παροχή της επιστημονικής υπηρεσίας.
Συγκεκριμένα βαθμολογούνται:
 η πληρότητα της εκτίμησης των αντικειμένων της υπηρεσίας


η πληρότητα και ορθότητα του σχολιασμού τους και ιδιαίτερα της επισήμανσης τυχόν
προβλημάτων



η αποτελεσματικότητα των προτάσεων που υποβάλλονται, ιδιαίτερα δε για την αντιμετώπιση
των τυχόν προβλημάτων

Δεν αξιολογούνται προτάσεις τεχνικών λύσεων.
Το 1ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ1, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 100 έως 120. Η
βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των
τεχνικών προδιαγραφών και αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές
προδιαγραφές. Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 100 απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 1 ορίζεται σε σ1= 30%.
Κριτήριο 2ο Τεχνικής προσφοράς (Κ2)
Αξιολογείται η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας για την παροχή της επιστημονικής
υπηρεσίας όπως προκύπτει από την Πρόταση Μεθοδολογίας και το Χρονοδιάγραμμα της
συγκεκριμένα:


Ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και των εσωτερικών διαδικασιών για την έντεχνη παροχή
της επιστημονικής υπηρεσίας



Η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου
χρονοδιαγράμματος σε συνδυασμό με την στελέχωση της ομάδας μελέτης

Το κριτήριο 2 θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ2, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 100 έως 120.
Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 100 απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο
συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 2 ορίζεται σε σ2 = 40%.
Κριτήριο 3ο Τεχνικής προσφοράς (Κ3)
Αξιολογείται η οργανωτική πληρότητα και αποτελεσματικότητα του οικονομικού φορέα όπως προκύπτει
από το Οργανόγραμμα, την Έκθεση Τεκμηρίωσης Καθηκόντων και Κατανομής Εργασιών του
συντονιστή και της ομάδας μελέτης και τα Στοιχεία για τη Συνοχή της Ομάδας Εργασίας και
συγκεκριμένα:
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βαθμός επάρκειας της προτεινόμενης ομάδας εργασίας, από πλευράς αριθμού επιστημόνων
και ειδικοτήτων αλλά και η εμπειρία των υπολοίπων συνεργατών στις ειδικές απαιτήσεις της
συγκεκριμένης μελέτης



ο βαθμός συνοχής της προτεινόμενης ομάδας, που χαρακτηρίζεται από τις σχέσεις
συνεργασίας (μόνιμες ή περιστασιακές) των στελεχών της ομάδας, και την έκταση
προηγουμένων συνεργασιών μεταξύ των μελών της ομάδας



ο βαθμός αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης δομής του οργανογράμματος, για την
παροχή της επιστημονικής υπηρεσίας



ο βαθμός αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης ομάδας και ιδιαίτερα του συντονιστή, σε
σχέση με τα προβλεπόμενα γι αυτούς καθήκοντα.

Το κριτήριο 3 θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ3, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 100 έως 120.
Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 100 απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 3 ορίζεται σε σ3 = 30%.
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών και αυξάνεται μέχρι τους 120
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. Κάθε κριτήριο
αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους
συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα
προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών των κριτηρίων της τεχνικής προσφοράς
και της οικονομικής προσφοράς. Συγκεκριμένα:
Β ΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3
όπου σ ο συντελεστής βαρύτητας και Κ το κριτήριο/υποκριτήριο.
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε UTΠ = 80%.
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Η βαθμολογία ης οικονομικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον τύπο:
ΒΟΠ = 100 x (1- ΟΠ/ΠΑ),
όπου ΟΠ είναι η οικονομική προσφορά και ΠΑ είναι η προεκτιμώμενη αμοιβή.
Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. Βαθμολογούνται μόνο οι
οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν κανονικές.
Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε UΟΠ=20%
H συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα:
U = Β ΤΠ * 80% + Β ΟΠ * 20%
Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει τον
μεγαλύτερο αριθμό στο U. Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον
προσφέροντα με τη μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και ως
προς την τεχνική προσφορά, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται
ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις
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ισοδύναμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί μέσω της λειτουργικότητας
“επικοινωνία” του υποσυστήματος.

2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι (Τεχνικά
Δεδομένα- Τεχνικές Προδιαγραφές) της Διακήρυξης. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και
το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους
της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη (στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που
υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται
στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις
διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr )
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής
υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη
χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής
συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται
η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η
χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η
αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της..
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
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(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα
με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στην
οικονομική προσφορά αναγράφεται η συνολική προσφερόμενη τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. Η
συνολική προσφερόμενη τιμή τρέπεται σε ποσοστό έκπτωσης επί της προεκτιμώμενης αμοιβής, με
στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα
της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του
ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης
πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται
για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και
του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές και οικονομικοί όροι
δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι
οικονομικοί φορείς πρέπει να επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον
ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την
επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος
για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2
του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν
φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης
(Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν
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ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι
φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία
όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται
για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως
προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 καθώς και το άρθρο 79Α. Το ΕΕΕΣ
μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10)ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 79Α του Ν..4412/2016, όπως ισχύει και β) την εγγύηση
συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή
αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα IV).
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει
για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης περιγράφοντας ακριβώς πώς
οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται και να περιλαμβάνει επίσης
συμπληρωμένα τα υποδείγματα 1 έως και 3 του Προσαρτήματος ΙΙ , τα υποδείγματα 1 & 2 του
Προσαρτήματος ΙΙΙ και το υπόδειγμα 2 του Προσαρτήματος IV (που βρίσκονται στο Παράρτημα ΙV) της
παρούσας Διακήρυξης.
Ειδικότερα ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς του οικονομικού φορέα, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά:
α) Τεχνική Έκθεση για τη συγκεκριμένη σύμβαση, στηριζόμενη στα υπάρχοντα στοιχεία του Φακέλου
Δημόσιας Σύμβασης, με επισήμανση των προβλημάτων και εισήγηση του τρόπου επίλυσής τους. Στην
Τεχνική Έκθεση δεν πρέπει να περιλαμβάνονται προτάσεις τεχνικών λύσεων.
β) Πρόταση Μεθοδολογίας, που περιλαμβάνει περιγραφή του γενικού προγράμματος υλοποίησης της
σύμβασης, δηλαδή τις απαιτούμενες επιμέρους δραστηριότητες, την αλληλουχία των σταδίων ή
φάσεων της κύριας και των υποστηρικτικών μελετών (όταν πρόκειται για σύνθετη μελέτη) την
αλληλοτροφοδότηση των μελετών με δεδομένα, τον καθορισμό σημείων ελέγχου και απαιτούμενων
ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης.
γ) χρονοδιάγραμμα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων της
περίπτωσης β΄, λαμβανομένου υπόψη του συνολικού χρόνου, όπως προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης.
δ) οργανόγραμμα και έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων και κατανομής εργασιών του συντονιστή και
της ομάδας μελέτης, όπου παρουσιάζεται η κατανομή ευθυνών μεταξύ των μελών της και στοιχεία για
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την αποτελεσματικότητα της δράσης κάθε μέλους της ομάδας μελέτης σε αντίστοιχες ευθύνες με αυτές
που αναλαμβάνει στην ομάδα μελέτης και το βαθμό επιτυχίας της, λαμβανομένων υπόψη των
διατάξεων των περιπτώσεων β΄ και γ΄.
ε) στοιχεία για τη συνοχή της ομάδας μελέτης, από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα καλής
συνεργασίας για την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκπόνηση της μελέτης. Ειδικότερα θα πρέπει
να αναφέρονται ονομαστικά όλα μέλη της Ομάδας Έργου και η σχέση συνεργασίας με τον
προσφέροντα καθώς επίσης και πιθανά στοιχεία που αφορούν σε τυχόν προηγούμενη συνεργασία
μεταξύ των ιδίων μελών στο παρελθόν (δέκα έτη). Για τα πρόσωπα της ομάδας μελέτης που δεν
ανήκουν στο στελεχιακό δυναμικό του προσφέροντα πρέπει να υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του
διαγωνιζόμενου περί της σχέσης εργασίας με τα άτομα αυτά, με σαφή αναφορά στη χρονική διάρκεια
και το αντικείμενο της συνεργασίας. Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να υπογράφεται από τον
νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με την οποία διατηρεί το μέλος της ομάδας έργου σχέση
συνεργασίας και να προσυπογράφεται από το συνεργαζόμενο μέλος της ομάδας. Aπαιτείται η
υποβολή αντιγράφων Δ.Π.Υ. ή συμφωνητικών.
Η Τεχνική Έκθεση, η Πρόταση Μεθοδολογίας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων αυτών),
καθώς και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τα ανωτέρω δ) και ε) σημεία (συμπεριλαμβανομένων τυχόν
παραρτημάτων και εξαιρουμένων των υπεύθυνων δηλώσεων συνεργασίας και των τυχόν
πιστοποιητικών με τα οποία αποδεικνύεται προηγούμενη συνεργασία μεταξύ μελών της προτεινόμενης
ομάδας μελέτης) δεν πρέπει να υπερβαίνουν ένα εύλογο μέγεθος 30 σελίδων κειμένου μεγέθους Α4
μέσης γραμματοσειράς, εκτός του προαναφερθέντος οργανογράμματος. Όταν το περιεχόμενο των
παραπάνω εγγράφων και στοιχείων υπερβαίνει το εύλογο μέγεθος, κατά την κρίση της Επιτροπής
Διαγωνισμού (η οποία διαμορφώνεται με βάση την αρχή του ίσου μέτρου κρίσης), το υπερβάλλον
υλικό δε θα λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση. Για τα αναφερόμενα στοιχεία των μελών της ομάδας
μελέτης, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες.
Προσωπικό πέραν του απαιτούμενου στο άρθρο 2.2.6. εξειδικευμένου προσωπικού
για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (ελάχιστο στελεχιακό δυναμικό), τα οποία
περιλαμβάνονται στην ομάδα έργου του προσφέροντα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνονται και
στον κλειστό φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, αλλιώς δεν θα λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση.
Για τα αναφερόμενα στοιχεία των μελών της ομάδας μελέτης, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να
ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
Διευκρινίζεται ότι τα υποδείγματα που θα χρησιμοποιηθούν για την επιβεβαίωση των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής δεν θα προσκομιστούν στην τεχνική προσφορά. Τα δικαιολογητικά (βιογραφικά
κλπ) που ζητούνται στην Τεχνική Προσφορά αφορούν τα υπόλοιπα-επιπρόσθετα μέλη της ομάδας
έργου (και όχι τα άτομα υποχρεωτικής στελέχωσης του Υποψηφίου Αναδόχου).
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα προσφορά, από οικονομική άποψη, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής.
Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα
Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς
τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF).
Στην οικονομική προσφορά αναγράφεται η συνολική προσφερόμενη τιμή για την εκτέλεση της
σύμβασης. Η συνολική προσφερόμενη τιμή τρέπεται σε ποσοστό έκπτωσης επί της προεκτιμώμενης
αμοιβής, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12
μηνών από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας,
κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς,
η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω
και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2 (Χρόνος και
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής
προσφοράς), 2.4.4 (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών), 2.4.5 (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει 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 την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με
την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.
Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄
της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με
κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως
μέλη ενώσεων,
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016 όπως
συμπληρώθηκε, ακολουθώντας τα εξής στάδια:


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική
Προσφορά» στις 10/11/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ.



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο
3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο
της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα:
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό 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.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο
των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε
πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και
συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών
προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά»)
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και
αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική
προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών
εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.
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δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή
απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στον προσφέροντα με τη μεγαλύτερη
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.
Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή
επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις
ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία
αυτών των οικονομικών φορέων σε ημέρα και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί μέσω της
λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος.
Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, μαζί με
αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω
σταδίου. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 3.4 της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει
υποβληθεί μία προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων
των σταδίων, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης
και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της
παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του ν.
4250/2014 (Α’ 94). 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 πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους
και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του
παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής,
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το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες
αρχές.
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω
διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα
των παραπάνω δικαιολογητικών,
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως
2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 - 2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία
ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά
τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί 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, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
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α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
τελευταίο
εδάφιο
της παραγράφου
4
του
άρθρου
372
του
ν.4412/2016,
β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει,
στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που
υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο
πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης.
Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό
που συνοδεύει τη σύμβαση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας
αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας,
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις
που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την
πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου
Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
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Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9
του π.δ. 39/2017.
• διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου
9 του π.δ. 39/2017
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που
θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα
που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας.
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως
και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον
προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε
πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από
τη συζήτηση της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από
την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης
λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της
αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης
ακύρωσης.
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Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την
άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372
παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγύηση (καλής εκτέλεσης)

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης .Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο
Προσάρτημα VI, του Παραρτήματος IV της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.
4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης,
εκτός Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για δύο (2) μήνες μετά τη λήξη της
σύμβασης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης
γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

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

4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 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.

4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη
του κυρίου αναδόχου.
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4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη
χρονική στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών
αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε
άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο
τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Σε περίπτωση που
ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική
επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, πρέπει
άμεσα να προβεί σε αντικατάσταση και πλήρωση των αντίστοιχων κριτηρίων.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου
2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα
τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω
λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131
του ν. 4412/2016.

4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα δύο μήνες (32) και θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως
31/12/2023 και μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου.

4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. 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 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωμή.
Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά ως ακολούθως :
Φάση Α
Διάρκεια 6 μήνες - πληρωμή ποσοστού 5% του συνολικού συμβατικού αντικειμένου
παραλαβή των παραδοτέων της φάσης Α

μετά την

Φάση Β
Διάρκεια 4 μήνες - πληρωμή ποσοστού 15% του συνολικού συμβατικού αντικειμένου μετά την
παραλαβή των παραδοτέων της ΦΑΣΗΣ Β
Φάση Γ
Διάρκεια 4 μήνες - πληρωμή ποσοστού 20% του συνολικού συμβατικού αντικειμένου μετά την
παραλαβή των παραδοτέων της ΦΑΣΗΣ Γ
Φάση Δ
Διάρκεια 4μήνες - πληρωμή ποσοστού 25% του συνολικού συμβατικού αντικειμένου μετά την
παραλαβή των παραδοτέων της ΦΑΣΗΣ Δ
Φάση Ε
Διάρκεια 4 μήνες - πληρωμή ποσοστού 15% του συνολικού συμβατικού αντικειμένου μετά την
παραλαβή παραδοτέων της ΦΑΣΗΣ Ε
Φάση ΣΤ
Διάρκεια 4 μήνες - πληρωμή ποσοστού 10% του συνολικού συμβατικού αντικειμένου μετά την
παραλαβή παραδοτέων της ΦΑΣΗΣ ΣΤ
Φάση Ζ
Διάρκεια 6 μήνες - πληρωμή ποσοστού 10% του συνολικού συμβατικού αντικειμένου μετά την
παραλαβή παραδοτέων της ΦΑΣΗΣ Ζ και την Ολοκλήρωση της σύμβασης
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων
Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% επί της αξίας του τέλους χαρτοσήμου.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού.

5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από τη 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 την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων
Στην 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 αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα
(30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται μετά από κλήση του για
παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Επιπλέον, μπορεί
να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή
του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
5.2.2. 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 ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ 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.
δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών
υποχρεώσεων, εφόσον προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής
της περίπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, εκτός αν
αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως.
Το 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.

5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων
των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών),
6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών
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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 του ν.4412/2016 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.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
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
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6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί (άρθρο
221, Ν.4412/2016, όπως ισχύει) από τη Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και
Βιοποικιλότητας η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 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 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.
6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της 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 αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση
φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε
αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα 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.

6.2

Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 32 μήνες και δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η/12/2023.
Για τις επιμέρους φάσεις παροχής γενικών υπηρεσιών και υποβολής των αντίστοιχων παραδοτέων
ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο Παράρτημα Ι
Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή,
χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος. 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, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
6.3.1. 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, κατά τα
αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας.
6.3.2 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 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε
τμηματικές παραλαβές.
6.3.3 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.
6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
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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.
6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της
παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει
συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6.3.6. 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 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες
τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και 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.

6.4

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων 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 5.2.2 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.

6.5

Αναπροσαρμογή τιμής

Δεν προβλέπεται.

6.6

Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου

6.6.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται
να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με
τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
6.6.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
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διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να
αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
6.6.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται
να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε
υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Αγγελική Ψάιλα
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων αποτελεί μια διαδεδομένη πρακτική στην ελληνική
ύπαιθρο με τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, καθώς αποτελεί μια από τις
σημαντικότερες αιτίες μη φυσικού θανάτου πολλών απειλούμενων ειδών και όχι μόνο. Παρόλο που η
χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων έχει απαγορευτεί στην Ελλάδα από το 1981 και οριστικά πλέον
με την απαγόρευση των δολωμάτων κυανιούχου άλατος το 1993, εξακολουθεί να αποτελεί κοινή
πρακτική από μεμονωμένους χρήστες γης, όπως κτηνοτρόφοι, αγρότες, κυνηγοί και μελισσοκόμοι. Τα
κύρια κίνητρα για τη χρήση των δολωμάτων είναι οι ζημιές που προκαλούνται από τα παραπάνω είδη
στο ζωικό κεφάλαιο και τη φυτική παραγωγή, η πίεση που ασκούν στα θηράματα (π.χ. η θήρευση του
λαγού από την αλεπού) και οι προσωπικές αντιδικίες μεταξύ χρηστών γης με συνηθέστερη αυτή μεταξύ
κτηνοτρόφων και κυνηγών. Επιπρόσθετα, τα δηλητηριασμένα δολώματα στοχεύουν πολύ συχνά στην
εξόντωση σκύλων, κυρίως αδέσποτων αλλά και ποιμενικών ή κυνηγετικών, ως αποτέλεσμα της
σύγκρουσης μεταξύ κτηνοτρόφων και κυνηγών. Παρά το αυστηρό νομικό πλαίσιο συμμόρφωσης και
τιμωρίας των παραβατών, σπανίως οι δράστες εντοπίζονται και συλλαμβάνονται και ακόμη
σπανιότερα οδηγούνται στη δικαιοσύνη.
Το φαινόμενο της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων είναι ένα σύνθετο πρόβλημα που αν και έχει
καταγραφεί και μελετηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια, τα αποτελέσματα των προσπαθειών
περιορισμού του φαινομένου δεν είναι ακόμη ορατά. Ενώ πολλές φορές η χρήση των
δηλητηριασμένων δολωμάτων αποσκοπεί στην προστασία του ζωικού κεφαλαίου από επιθέσεις
αρπακτικών (π.χ. λύκους, αρκούδες κλπ) διαμέσω και της τροφικής αλυσίδας θύματα αυτής της
πρακτικής πέφτουν αρπακτικά πτηνά (περιπτώσεις δηλητηρίασης όρνιων σημ. προστατευόμενο είδος).
Συχνά τα δηλητηριασμένα δολώματα χρησιμοποιούνται από διάφορους θύτες με εκδικητικά κίνητρα
επίλυσης προσωπικών διαφορών και προορίζονται επίσης για ζώα συντροφιάς (σκύλοι) αλλά το
αποτέλεσμα είναι τα θύματα να είναι δεσποζόμενα, αδέσποτα ζώα συντροφιάς αλλά και άγρια ζώα της
πανίδας.
Τα δηλητηριασμένα δολώματα πλήττουν σημαντικά και τους πληθυσμούς των πτωματοφάγων
αρπακτικών πουλιών (Γύπες, Χρυσαετός, Τσίφτης κ.ά), τα οποία είναι συνήθως θύματα δευτερογενούς
δηλητηρίασης. Παρόλο που τα δηλητηριασμένα δολώματα τοποθετούνται από μεμονωμένα άτομα, η
επίπτωση τους κυρίως στους γύπες μπορεί να είναι καταστροφική, καθώς το φαινόμενο αυτό είναι
ανεξέλεγκτο, αθέατο και στις περισσότερες περιπτώσεις χωρίς καταγραφή. Πολλά είδη πτωματοφάγων
αρπακτικών πουλιών έχουν είτε εξαφανιστεί από ορισμένες περιοχές της Ελλάδας είτε οι πληθυσμοί
τους έχουν μειωθεί δραματικά λόγω των δηλητηριασμένων δολωμάτων. Ο Γυπαετός (Gypaetus
barbatus) ο Μαυρόγυπας (Aegypius monachus), ο Ασπροπάρης (Neophron percnopterus) το Όρνιο
(Gyps fulvus) απειλούνται σημαντικά. Δυστυχώς και ένα μόνο δηλητηριασμένο ζώο ή άλλου τύπου
δηλητηριασμένο δόλωμα μπορεί να οδηγήσει στη μαζική θανάτωση ή ακόμα και στην τοπική
εξαφάνιση ενός είδους, όπως συνέβη άλλωστε με την αποικία των όρνιων στα Στενά του Νέστου το
Φεβρουάριο του 2012. Τα δηλητήρια που χρησιμοποιούνται ποικίλουν και περιλαμβάνουν ένα μεγάλο
εύρος χημικών ουσιών αν και τα πιο συνηθισμένα είναι προϊόντα φυτοπροστασίας (Ντεμίρη & Saravia
2016, Κορμπέτη & Πολίτης 2012). Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες δραστικές ουσίες είναι Methomyl,
Carbofuran και Endosulfan, καθώς και τα κυανιούχα άλατα (Ντεμίρη & Saravia 2016). Οι τοξικολογικές
αναλύσεις αποκαλύπτουν επίσης την εκτεταμένη παράνομη εμπορία απαγορευμένων φυτοφαρμάκων
(Ντεμίρη & Saravia 2016, Kret et al. 2015, Βαβύλης κ.ά. 2016).
Η κατάσταση με την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα είναι ιδιαιτέρως
κρίσιμη. Το επείγον της κατάστασης επιβεβαιώνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει κινήσει
την προδικαστική διαδικασία εις βάρος της Ελλάδας υπόθεση 2013/4154) με αφορμή την μαζική
δηλητηρίαση πτωματοφάγων αρπακτικών στα Στενά του Νέστου.
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Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από τη μελέτη περιπτώσεων δηλητηριασμένων ζώων
είναι η γεωγραφική του εξάπλωση. Κρούσματα απαντώνται στην ύπαιθρο αλλά και σε αστικές
περιοχές καθώς η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων φαίνεται να είναι μια διαδεδομένη πρακτική
επίλυσης διαφορών, οχλήσεων και αντεκδικήσεων.
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ
Το παρόν έργο διακατέχεται από «ολιστική προσέγγιση» του προβλήματος των δηλητηριασμένων
δολωμάτων με την υιοθέτηση βιώσιμων και αειφορικών λύσεων και απώτερο στόχο την εξάλειψη των
«κινήτρων» για την εκδήλωση αυτής της πρακτικής αλλά και ουσιαστικές απαντήσεις στα ειδικότερα
ζητήματα που συνεπικουρούν για τη συνέχιση του φαινομένου.
Το έργο αν και θα αφορά όλες τις περιοχές που μπορεί δυνητικά να προκύψει περιστατικό ή έχει
προκύψει στο παρελθόν περιστατικό δηλητηρίασης, θα επικεντρωθεί σε γεωγραφικές περιοχές που
στατιστικά έχουν καταγραφεί σημαντικά περιστατικά δηλητηριάσεων ή/και διαβιούν είδη άγριας
πανίδας που θα πρέπει να προστατευτούν από ενδεχόμενο περιστατικό δηλητηρίασης. Τέτοιες
περιοχές είναι ενδεικτικά: η περιοχή των στενών Νέστου, η περιοχή της Δαδιάς, η Οροσειρά της
Ροδόπης, ο Θεσσαλικός Κάμπος και η Κρήτη. Με έμφαση στις άνωθεν περιοχές και λαμβάνοντας
υπόψη επιμέρους πτυχές του ζητήματος όπως: ανάγκη για αύξηση και ή βελτίωση της διαθέσιμης
γνώσης για την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων, η πρόληψη, η αποτροπή και
παρακολούθηση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, η πάταξη της παράνομης
εμπορίας φυτοφαρμάκων, η καταγγελία περιστατικών – διερεύνηση εγκλήματος, η ενημέρωση –
ευαισθητοποίηση, το έργο αποτελείται από τρία (3) Πακέτα Εργασίας:
Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ1): «Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την καταπολέμηση της χρήσης
Δηλητηριασμένων δολωμάτων και εκ των υστέρων αξιολόγηση του συνολικού έργου»
Πακέτο Εργασίας 2 (ΠΕ2): «Εκπαίδευση στοχευμένων ομάδων πληθυσμού, δράσεις προβολής,
ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση γενικού πληθυσμού»

Πακέτο Εργασίας 3 (ΠΕ3): «Πιλοτικό έργο πρόληψης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων με χρήση
Ομάδων Ανίχνευσης, ταυτοποίηση- καταγραφή κρουσμάτων και έκδοση χαρτών και οδηγιών
πρόληψης»
Σε κάθε Πακέτο Εργασίας περιλαμβάνονται μικρότερες και αλληλοσυμπληρούμενες δράσεις
διακριτά παραδοτέα ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

με

Η υλοποίηση και των τριών ΠΕ είναι αντικείμενο της παρούσας σύμβασης και θα υλοποιηθούν ενιαία
και ταυτόχρονα από ένα ανάδοχο

Η σύμβαση έχει διάρκεια 32 μήνες και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2023
Η αναθέτουσα υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και
εμπλεκόμενους φορείς, κατά περίπτωση. Δεδομένης της διυπουργικής εμβέλειας αρμοδιοτήτων του
φαινομένου των συνεπειών αυτού, είναι απαραίτητη η ενεργή συμμετοχή και συντονισμός με όλες τις
συναρμόδιες υπηρεσίες (και θα αναλυθεί κάτωθι).
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2. ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Η υλοποίηση της σύμβασης θα γίνει με τρία (3) Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) σε χρονικό διάστημα τριάντα
δύο (32) μηνών.
Σε κάθε ΠΕ περιλαμβάνονται σειρά από διακριτές Δράσεις που θα υλοποιηθούν από τον Ανάδοχο σε
συνεργασία και συντονισμό με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και
Βιοποικιλότητας. Η ολοκλήρωση της υλοποίησης της Δράσης θεωρείται όταν έχει υποβληθεί το/ α
αντίστοιχο / α παραδοτέο / α της Δράσης ακολουθώντας τις προδιαγραφές και το χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης.
Η παράνομη χρήση ΔΔ, για τους λόγους που αναφερθήκαν σε άλλες παραγράφους, είναι μια πράξη
που για την καταπολέμησή της, οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν σε δύο άξονες:
Α. ΠΡΟΛΗΨΗ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
Β. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ- ΣΥΛΛΟΓΗ- ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ- ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ – ΧΑΡΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
Σε ότι αφορά τον Άξονα Α, το ΠΕ2 προσπαθεί να δώσει ουσιαστικές λύσεις
Σε ότι αφορά τον Άξονα Β, τα ΠΕ1 και ΠΕ3 εγκαινιάζουν ένα τρόπο στενής συνεργασίας όλων των
εμπλεκόμενων φορέων βάση διαδικασιών και μετρήσιμων αποτελεσμάτων.

Αναλυτικά τα ΠΕ ως εξής:
ΠΕ 1: «Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την καταπολέμηση της χρήσης Δηλητηριασμένων

δολωμάτων και εκ των υστέρων αξιολόγηση του συνολικού έργου»
ΔΡΑΣΗ 1.1. : «Συγκέντρωση- ανάλυση- σύνθεση στοιχείων και αναλυτική πρόταση εφαρμογής
Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αντιμετώπισης της χρήσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων»
Ο ανάδοχος στο πλαίσιο της δράσης 1.1 καλείται να συλλέξει όλα τα στοιχεία που υπάρχουν γύρω
από το ζήτημα της χρήσης των δηλητηριασμένων πρακτικών τόσο στη χώρα αλλά και πανευρωπαϊκά
(πχ από σχετικά προγράμματα Life), να αναλύσει τα δεδομένα και να συνθέσει μια ολιστική πρόταση
σχεδίου αντιμετώπισης που θα απαντά σε όλες τις πτυχές του προβλήματος και θα προτείνει λύσεις
που θα βασίζονται στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών με διακριτούς
ρόλους που προκύπτουν από τις αρμοδιότητες τους, εντοπισμός επικαλύψεων, πιθανές νομοθετικές
ρυθμίσεις που θα απαιτηθούν για την εξάλειψη κενών και επικαλύψεων, συγκρούσεις συμφερόντων,
προτεινόμενες διαδικασίες για την αντιμετώπιση, αναλυτικά βήματα, γεωγραφική εξάπλωση του
φαινομένου. Επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνει καλές πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί αλλά και το
σχεδιασμό ενός μείγματος πρακτικών και πολιτικών η υιοθέτηση των οποίων από την Πολιτεία σε
συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα που επίσης θα προταθεί, θα αποφέρουν μετρήσιμα αποτελέσματα
στην καταπολέμηση της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων.
Για τις ανάγκες αυτής της δράσης :ο ανάδοχος θα προτείνει στην αναθέτουσα το πρωτόκολλο που θα
πρέπει να ακολουθηθεί στο πλαίσιο της ανίχνευσης, συλλογής και ταυτοποίησης των
δηλητηριασμένων δολωμάτων. Στο πρωτόκολλο αυτό είναι κρίσιμο να περιλαμβάνεται και η πρόβλεψη
για την παρακολούθηση της πορείας ενός κρούσματος μετά την ταυτοποίηση του ΔΔ, στην
ταυτοποίηση του /των δραστών, την προανακριτική διαδικασία αλλά και την πιθανή οδήγηση του στη
δικαιοσύνη τόσο του φυσικού θύτη όσο και ενδεχομένως του προμηθευτή απαγορευμένων
δηλητηριωδών ουσιών.
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Ακολούθως, ο ανάδοχος θα προβεί σε καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης (α΄ στάδιο παραδοτέο
1.1.2.α) και ακολούθως θα συνεργαστεί με όλες τις εμπλεκόμενες άμεσα και έμμεσα με το αντικείμενο
της καταπολέμησης των δηλητηριασμένων δολωμάτων υπηρεσίες, που θα έχει εντοπίσει στο πλαίσιο
της έρευνας του προκειμένου να ενσωματωθούν προτάσεις και σχόλια τους (β’ στάδιο παραδοτέο
1.1.2.β). Κάθε φάση θα κατατείνει σε ένα παραδοτέο. Μετά την παράδοση των παραδοτέων στην
αναθέτουσα, ο ανάδοχος θα την υποστηρίζει έως και τη λήξη του έργου σε συναντήσεις που θα
κριθούν αναγκαίες από την αναθέτουσα με συναρμόδιες υπηρεσίες ώστε τυχόν παρατηρήσεις και
συμπεράσματα να ληφθούν υπόψη (και να αποτελέσουν μέρος της αποτίμησης του έργου όπως
αναλυτικά περιγράφεται στη Δράση 1.2) .

Πρόκειται ουσιαστικά για μια δράση που θα παραδώσει ένα Εφαρμοστικό Εγχειρίδιο και ένα
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αντιμετώπισης της χρήσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων.
Η δράση θα υλοποιηθεί σε 32 μήνες
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.1.1: “Πρωτόκολλο ανίχνευσης (Εφαρμοστικό εγχειρίδιο) και παρακολούθησης
διαδικασίας (εύρεση, αποστολή, ταυτοποίηση, καταχώρηση στοιχείων στοιχείων)
Παράδοση: λήξη α’ εξαμήνου από την έναρξη του έργου
Είδος παραδοτέου: Έγγραφο και ψηφιακό αρχείο σε 4 αντίγραφα
Παραδοτέο 1.1.2 α
: “Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αντιμετώπισης της χρήσης Δηλητηριασμένων
Δολωμάτων” - Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης
Παράδοση: λήξη β’ τετράμηνου από την έναρξη του έργου
Παραδοτέο 1.1.2 β
: “Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αντιμετώπισης της χρήσης Δηλητηριασμένων
Δολωμάτων” - Συλλογή και επεξεργασία προτάσεων συναρμόδιων υπηρεσιών
Παράδοση: λήξη γ’’ τετράμηνου από την έναρξη του έργου
Παραδοτέο 1.1.3 : Πρακτικά συναντήσεων αναθέτουσας – συναρμόδιων υπηρεσιών
Παραδοτέο 1.1.3.α Παράδοση λήξη δ’΄ τετράμηνου
Παραδοτέο 1.1.3.β Παράδοση λήξη ε’΄ τετράμηνου
Παραδοτέο 1.1.3.γ
Παράδοση λήξη στ’΄ τετράμηνου
ΔΡΑΣΗ 1.2.: «Συνολική αξιολόγηση του έργου ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ Δ.Δ. μετά την εφαρμογή
των δράσεων (ex post αξιολόγηση) και ανάλυση κόστους (cost and benefit analysis)»
Στο πλαίσιο της δράσης 1.2. ο ανάδοχος θα κληθεί να αξιολογήσει το σύνολο του έργου μετά την
εφαρμογή όλων των δράσεων που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της σύμβασης και
να επιχειρηματολογήσει αν και κατά πόσο οι δράσεις που εφαρμόστηκαν ήταν επιτυχείς και το τελικό
αποτέλεσμα είναι θετικό. Το αρχικό Παραδοτέο της Δράσης 1.1. θα επικαιροποιηθεί λαμβάνοντας
υπόψη την εφαρμογή του, τις αστοχίες και τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν καθώς και τα
αποτελέσματα της συνεργασίας αρχικά του αναδόχου με τις συναρμόδιες υπηρεσίες αλλά και της
αναθέτουσας με τις υπηρεσίες αυτές. Τέλος, στο πλαίσιο της ίδιας δράσης θα περιλαμβάνεται μια
μελέτη ανάλυσης κόστους / οφέλους που θα απαντά αν οι πόροι που διατέθηκαν στο πλαίσιο του της
υλοποίησης της σύμβασης παρήγαγαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα ή τι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη
στην περίπτωση που θεωρούνται ανεπαρκείς για την αντιμετώπιση του προβλήματος (αποτίμηση).
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.2.1.: «Εκ των υστέρων αξιολόγηση (ex post evaluation) του συνολικού έργου και
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τελικό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αντιμετώπισης»
Είδος παραδοτέου: Έγγραφο και ψηφιακό αρχείο σε 4 αντίγραφα
Παράδοση: λήξη ζ’ εξαμήνου
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.2.2.: «Ανάλυση κόστους οφέλους του έργου (cost and benefit analysis)»
Είδος παραδοτέου: Έγγραφο και ψηφιακό αρχείο σε 4 αντίγραφα
Παράδοση: λήξη ζ’ εξαμήνου
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΠΕ 1

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΦΑΣΗ Α

ΦΑΣΗ Β

ΦΑΣΗ Γ

ΦΑΣΗ Δ

ΦΑΣΗ Ε

Α ΕΞΑΜΗΝΟ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
1.1.1.

Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Γ ΤΕΤΡΆΜΗΝΟ

Δ ΤΕΤΡΆΜΗΝΟ

Ε ΤΕΤΡΆΜΗΝΟ

ΦΑΣΗ ΣΤ
ΣΤ
ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

ΦΑΣΗ Ζ
Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
1.1.2. α
ΔΡΑΣΗ 1.1.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
1.1.2.β
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
1.1.3.α
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
1.1.3.β
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
1.1.3.γ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
1.2.1.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
1.2.2.

ΔΡΑΣΗ 1.2.

ΠΕ 2: «Εκπαίδευση στοχευμένων ομάδων πληθυσμού (key partners), δράσεις προβολής, ενημέρωση/
ευαισθητοποίηση γενικού πληθυσμού»
ΔΡΑΣΗ 2.1. : «Εκπαίδευση στοχευμένων ομάδων πληθυσμού»
Ο ανάδοχος στο πλαίσιο της δράσης 2.1. θα έχει εντοπίσει (στο πλαίσιο της καταγραφής της
υφιστάμενης κατάστασης) τους βασικούς εταίρους στην καταπολέμηση της χρήσης δηλητηριασμένων
δολωμάτων. Οι βασικοί εταίροι (Key Partners) είναι οι στοχευμένες ομάδες που έχουν άμεση σχέση με
την υλοποίηση της σύμβασης και η ενεργοποίηση, δικτύωση, ο συντονισμός καθώς και η εκπαίδευση
τους γύρω από ειδικότερα ζητήματα πρόληψης -και αν όχι- εντοπισμού, ταυτοποίησης, ανίχνευσης έως
και την κατανομή αρμοδιοτήτων, είναι τα σημαντικότερα στάδια μιας διαδικασίας στο πλαίσιο της
οποίας πρέπει να γνωρίζουν απολύτως ξεκάθαρα και διακριτά τους ρόλους τους, τις συνεργασίες που
μπορεί να επιτευχθούν και το έργο που έχουν να επιτελέσουν. Η λειτουργία καλά ενημερωμένων και
προετοιμασμένων δημόσιων υπηρεσιών είναι καθοριστικής σημασίας για τη σωστή οργάνωση του
επιχειρησιακού σχεδιασμού και την αποτελεσματική διαχείριση των περιστατικών δηλητηρίασης. Η
προϋπόθεση αυτή συμβάλλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του κρατικού μηχανισμού και
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στην τελική μείωση ή ακόμη και μακροπρόθεσμα στην εξάλειψη της χρήσης των δηλητηριασμένων
δολωμάτων. Αυτοί πρωτίστως είναι (ενδεικτικά αναφέρονται): δασικοί υπάλληλοι, κτηνίατροι και
γεωπόνοι των περιφερειακών διοικήσεων, δημοτικοί υπάλληλοι, αστυνομικοί, δικαστικοί λειτουργοί,
στελέχη των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ιδιωτικοί Φύλακες Θήρας των
κυνηγετικών οργανώσεων. Σε αυτούς θα απευθύνονται τα σεμινάρια εκπαίδευσης και παρουσίασης
του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αντιμετώπισης της Χρήσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων σε
επιλεγμένες περιοχές (κατ αρχάς περιοχές με υψηλά περιστατικά δηλητηριάσεων ή / και με ιδιαίτερα
σημαντικά ήδη άγριας πανίδας που πρέπει να προστατευτούν).
Η υλοποίηση των σεμιναρίων που θα καλύπτουν τις ανάγκες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και
φορέων, θα μπορούσε να οργανωθεί και να υποστηριχτεί και με τη συμβολή στην εκπαιδευτική
διαδικασία και θεματικών ΜΚΟ που έχουν εμπειρία σε τέτοια θέματα και δυνατότητα επικοινωνίας με
άλλους φορείς από το εξωτερικό και συνεπώς μπορούν να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Τα σεμινάρια που θα υλοποιηθούν θα καλύψουν μεγάλη διάρκεια του συμβατικού χρόνου της
υλοποίησης της σύμβασης (οράτε χρονοδιάγραμμα) προκειμένου να καλυφθεί ο μεγαλύτερος δυνατός
αριθμός συμμετεχόντων.
Στο πλαίσιο των σεμιναρίων θα παρουσιαστεί κατάλληλα επεξεργασμένο εκπαιδευτικό υλικό που θα
παραχθεί από τον ανάδοχο.
Τα σεμινάρια στοχεύουν στην αύξηση και τη βελτίωση της γνώσης που υπάρχει για την πρόληψη της
χρήσης ΔΔ (δηλητηριασμένων δολωμάτων) αλλά και στον ορθό τρόπο αντιμετώπισης ενός
περιστατικού ώστε να ακολουθείται η ορθή διαδικασία που θα έχει αποφασιστεί για τον εντοπισμό, τη
συλλογή, την ταυτοποίηση του δείγματος, την καταγραφή του περιστατικού και την απεικόνισή του σε
ψηφιακό χάρτη που θα είναι διαθέσιμος στις αρμόδιες υπηρεσίες. Τέλος, θα αναλύει σε βάθος τους
λόγους για τους οποίους κάθε περιστατικό (ή η πλειοψηφία των περιστατικών) πρέπει να εξιχνιάζεται
και να οδηγείται στη δικαιοσύνη.
Τα σεμινάρια μπορούν να έχουν μεικτή ή αποκλειστική σύνθεση (είτε να απευθύνονται σε μια ομάδα
εκ των βασικών εταίρων είτε να συναθροίζουν στελέχη όλων των βασικών εταίρων) και ο ανάδοχος θα
πρέπει να επιχειρηματολογεί σε κάθε περίπτωση γιατί επιλέχθηκε η ακολουθούμενη τακτική. Επίσης
τα σεμινάρια θα πρέπει να καλύψουν γεωγραφικά τις περιοχές στις οποίες εντοπίζεται ιδιαίτερα
οξυμένο το φαινόμενο μετά από πρόταση του αναδόχου και σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας.
Διάρκεια δράσης 20 μήνες
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 2.1.1 – 2.1.6. : Έξι (6) κατ ελάχιστον εκπαιδευτικά σεμινάρια διάρκειας κατ’ ελάχιστο
τεσσάρων (4) διδακτικών ωρών έκαστο με το αντίστοιχο αποδεικτικό υλικό (πρακτικά σεμιναρίου,
λίστα συμμετεχόντων, φωτογραφικό υλικό, παρουσιάσεις, συμπεράσματα κλπ) και εκπαιδευτικό υλικό
(σημειώσεις, καλά παραδείγματα, πρακτικές κλπ) ήτοι αριθμημένα :
2.1.1. - 1ο σεμινάριο (παράδοση τέλος του β’ τετράμηνου)
2.1.2. - 2ο σεμινάριο (παράδοση τέλος του γ’ τετράμηνου)
2.1.3. - 3ο σεμινάριο (παράδοση τέλος του δ’ τετράμηνου)
2.1.4. - 4ο σεμινάριο (παράδοση τέλος του ε’ τετράμηνου)
2.1.5. - 5ο σεμινάριο (παράδοση τέλος του στ’ τετράμηνου)
2.1.6. - 6ο σεμινάριο (παράδοση τέλος του στ’ τετράμηνου)
Ο ανάδοχος καλείται να προτείνει σχετικό πρόγραμμα του σεμιναρίου στην πρόταση του καθώς και το
προφίλ του/της/ των εκπαιδευτή/εκπαιδεύτριας/ εκπαιδευτών που θα αναλάβουν τη διδασκαλία που
μπορεί να είναι μέλη της ομάδας έργου ή άλλοι εκπαιδευτές.
Επίσης θα πρέπει στο σχετικό πρόγραμμα να προτείνει και τις περιοχές που θα λάβουν χώρα τα
σεμινάρια (γεωγραφικές περιοχές, μια εκ των οποίων μπορεί δυνητικά να είναι η Αθήνα και οι
υπόλοιπες να αφορούν περιοχές που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο του έργου με κατάλληλη
τεκμηρίωση της επιλογής).
Είδος παραδοτέου: Εκπαιδευτικό υλικό σε έγγραφη και ψηφιακή μορφή σε 4 αντίγραφα
8
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ΔΡΑΣΗ 2.2. : «Δράσεις προβολής για την καταπολέμηση χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων»
H ευαισθητοποίηση των πολιτών αποσκοπεί στο να δημιουργήσει και να αναπαράγει στην τοπική
κοινωνία την απαιτούμενη ενημέρωση για τις επιπτώσεις, που η πρακτική της παράνομης χρήσης
δολωμάτων επιφέρει στη βιοποικιλότητα των ειδών, για τη δημόσια υγεία και για τις ασκούμενες
οικονομικές δραστηριότητες. Με τον τρόπο αυτό η ίδια η τοπική κοινωνία θα στηρίξει τις προσπάθειες
για τον περιορισμό και την εξάλειψη του φαινομένου, επιδεικνύοντας (σαν τελικό στόχο) την «μηδενική
ανοχή» στα δηλητηριασμένα δολώματα.
Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 2.2. ο ανάδοχος οφείλει να σχεδιάσει και να προτείνει μια
ολοκληρωμένη εκστρατεία προβολής για την καταπολέμηση της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκστρατεία και το υλικό (ψηφιακό, έντυπο κλπ) που θα παραχθεί θα πρέπει
να απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα πληθυσμού που δε διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις γύρω από το
θέμα (δηλαδή να παρουσιάζεται με απλό, προσιτό και εύληπτο τρόπο) αλλά ταυτόχρονα να μην κάνει
εκπτώσεις στην επιστημονική προσέγγιση και στη σοβαρότητα του φαινομένου καθώς και στις
συνέπειες που έχει τόσο για τη βιοποικιλότητα, την ευζωία των ζώων, τη δημόσια υγεία, τις
οικονομικές δραστηριότητες της υπαίθρου, το κράτος δικαίου και σεβασμού του πολίτη και των έμβιων
όντων. Για την υλοποίηση της δράσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα από το ΠΔ
261/1997 (αναφορικά με το προφίλ που διαθέτει η εταιρεία) ενώ για τα θέματα δημοσιότητας, ο
ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη τα αναγραφόμενα στον “Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 20142020”.
Η εκστρατεία επίσης πρέπει να λάβει υπόψη και να προτεραιοποιήσει εντός του γενικού πληθυσμού
εκείνες τις ομάδες που διαχρονικά φέρεται να εφαρμόζουν τέτοιες πρακτικές για διάφορους λόγους. Η
εκστρατεία θα πρέπει να επιμένει τόσο στους κινδύνους που εγκυμονεί η συνέχιση αυτής της
πρακτικής, τις σοβαρότατες συνέπειες για τη φύση συνολικά, τη βιοποικιλότητα και τον άνθρωπο όσο
και το ότι είναι έγκλημα και διώκεται ποινικά.
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην πρόληψη με στόχευση κυρίως στους νέους (ενδεικτικά
μαθητές, σπουδαστές και νέους αγρότες) ώστε να γνωρίζουν ακριβώς τη σοβαρότητα και την έκταση
του προβλήματος αποτρέποντας τους να υιοθετήσουν αυτή την πρακτική.
Το υλικό που θα παραχθεί μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί τόσο στο πλαίσιο της Δράσης 2.1., 2.3.
και 2.4. ενώ οπωσδήποτε θα πρέπει να περιλαμβάνει :
την παραγωγή διαφημιστικού τηλεοπτικού μηνύματος ,την παραγωγή ραδιοφωνικού μηνύματος,
την παραγωγή, εκτύπωση και διάθεση έγχρωμων ενημερωτικών φυλλαδίων
και αφισών σε
ικανοποιητικό αριθμό ( ενδεικτικά 5.000 τμχ φυλλαδίων και 200 τμχ αφισών) που θα χρησιμοποιηθούν
τόσο στο πλαίσιο των ημερίδων και των σεμιναρίων, θα διατεθούν σε εμπλεκόμενους φορείς
(ενδεικτικά αναφέρονται: ΥΠΕΝ, ΥΠΑΑΤ, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Φορείς Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών, Οργανώσεις Περιβαλλοντικές κλπ)
ένα ηλεκτρονικό διαφημιστικό μήνυμα (banner) που θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) www.ypeka.gr και θα παραπέμπει σε θέση διαδικτυακή την
οποία ο ανάδοχος θα έχει δημιουργήσει και στην οποία θα αναρτά, καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης
της σύμβασης, ενημερωτικό και φωτογραφικό της δράσης, χρήσιμες πληροφορίες για την
αντιμετώπιση περιστατικού, πρακτικά βήματα που πρέπει να κάνει ένας πολίτης όταν εντοπίζει ένα
Δ.Δ. καθώς και την εφαρμογή για έξυπνο κινητό την οποία θα μπορεί να τηλεφορτώσει δωρεάν.
Διάρκεια δράσης 22μήνες
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 2.2.1. -2.2.6.
2.2.1. Παραγωγή ενός (1) τηλεοπτικού διαφημιστικού μηνύματος διάρκειας έως 30’’
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Παράδοση: τέλος γ’ τετράμηνου2.2.2. Παραγωγή ενός (1) ραδιοφωνικού διαφημιστικού μηνύματος
διάρκειας έως 30’’
Παράδοση: τέλος γ’ τετράμηνου
2.2.3.
Παραγωγή έγχρωμων ενημερωτικών φυλλαδίων και αφισών (σε ικανοποιητικό αριθμό) που
θα αποσταλούν με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου σε υπηρεσίες, φορείς και εμπλεκόμενους βασικούς
εταίρους (με αποδεικτικά υλοποίησης της ενέργειας αποστολής) Παράδοση: τέλος γ’ τετράμηνου
2.2.4.
Παραγωγή ενός (1) ηλεκτρονικού διαφημιστικού μηνύματος (BANNER) που θα αναρτηθεί
στον ιστότοπο του ΥΠΕΝ και θα παραπέμπει σε σελίδα με όλα τα στοιχεία και τις επικαιροποιήσεις
σχετικά με την πορεία του έργου Παράδοση: τέλος γ’ τετράμηνου
2.2.5. Αναρτήσεις καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ενημερωτικό και φωτογραφικό
υλικό από τα αποτελέσματα των δράσεων προβολής στον ιστοχώρο (link) του ΥΠΕΝ. Παράδοση: τέλος
γ’ τετράμηνου
2.2.6.1 έως 2.2.6.5.







Πέντε (5) τετραμηνιαίες αναφορές προόδου δράσεων ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης
1η τετραμηνιαία αναφορά προόδου δράσεων ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης (Παράδοση:
τέλος γ’ τετράμηνου )
η
2 τετραμηνιαία αναφορά προόδου δράσεων ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης (Παράδοση:
τέλος δ’ τετράμηνου )
3η τετραμηνιαία αναφορά προόδου δράσεων ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης (Παράδοση:
τέλος ε’ τετράμηνου )
η
4 τετραμηνιαία αναφορά προόδου δράσεων ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης (Παράδοση:
τέλος στ’ τετράμηνου)
5η εξαμηνιαία αναφορά προόδου δράσεων ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης (Παράδοση:
τέλος ζ’ εξαμήνου)

Είδος παραδοτέου: (Κατά περίπτωση) Έγγραφο και ψηφιακό αρχείο σε 4 αντίγραφα
Διευκρίνιση: Τα διαφημιστικά μηνύματα θα προβληθούν σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς
σταθμούς με ευθύνη της Αναθέτουσας (σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ 1686/2018) καθόλη
τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.
ΔΡΑΣΗ 2.3. «Ενημέρωση / ευαισθητοποίηση γενικού πληθυσμού»
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 2.3. ο ανάδοχος καλείται να οργανώσει κατ ελάχιστον οκτώ (8)
ανοιχτές ενημερωτικές συναντήσεις / ημερίδες / ενημερώσεις σε δημόσιους χώρους όπως ενδεικτικά:
σχολεία, πανεπιστήμια, δημοτικές αίθουσες, αίθουσες συλλόγων αγροτών/ κτηνοτρόφων/
μελισσοκόμων/ κυνηγών κλπ στο πλαίσιο των οποίων και χρησιμοποιώντας υλικό που έχει παραχθεί
στο πλαίσιο της δράσης 2.2 θα παρουσιάσει το έργο που υλοποιείται (Καταπολέμηση χρήσης
δηλητηριασμένων δολωμάτων), τις βαρύτατες συνέπειες της εφαρμογής αυτής της πρακτικής στη
βιοποικιλότητα, στον αφανισμό προστατευόμενων ειδών, στη δημόσια υγεία, στην ευζωία των
κατοικίδιων αλλά και τις οικονομικές συνέπειες σε μια σειρά από δραστηριότητες τις υπαίθρου. Στο
πλαίσιο των ανοικτών συναντήσεων / ημερίδων είναι δόκιμο ο ανάδοχος να συνεργάζεται στενά με
τους βασικούς εταίρους που βρίσκονται στην περιοχή υλοποίησης της συνάντησης και από κοινού να
απαντούν στις αιτιάσεις και στα ερωτήματα του κοινού.
Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των χρηστών γης (κτηνοτρόφοι,
αγρότες κυνηγοί, μελισσοκόμοι) με σκοπό τη μείωση της συχνότητας χρήσης δηλητηριασμένων
δολωμάτων. Η ενημέρωση θα αφορά και στις παρεμπίπτουσες επιπτώσεις από τη χρήση δολωμάτων
σε είδη της πανίδας που δευτερογενώς δηλητηριάζονται από τη βρώση δηλητηριασμένων ζώων,
καθώς και για τις συνέπειες σε ποινικό επίπεδο, δεδομένου ότι η χρήση δολωμάτων αποτελεί
αξιόποινη πράξη που επιφέρει πρόστιμα και ποινές φυλάκισης. Στις ομάδες αυτές πρέπει να παρέχεται
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όλη η διαθέσιμη πληροφορία για το πως να διαχειριστούν ένα πιθανό περιστατικό δηλητηρίασης,
ώστε οι χρήστες γης να γνωρίζουν τα άμεσα μέτρα αντιμετώπισης καθώς και τη διαδικασία
γνωστοποίησης του περιστατικού στις αρμόδιες αρχές. Επίσης είναι πολύ σημαντικό οι
επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες που χρησιμοποιούν τη γη (κτηνοτρόφοι, κυνηγοί κλπ) να
γνωρίζουν πως να προστατεύσουν τον εαυτό τους αλλά και τα σκυλιά τους σε περίπτωση
κρούσματος, τη διαδικασία κατάθεσης μηνυτήριας αναφοράς κλπ.
Οι ανοικτές συζητήσεις / ημερίδες θα υλοποιούνται σε περιοχές όπου το φαινόμενο εμφανίζει όξυνση ή
/ και απαιτείται ιδιαίτερη εγρήγορση για την πρόληψη εμφάνισης κρουσμάτων χρήσης
δηλητηριασμένων δολωμάτων Οι ανωτέρω περιοχές θα είναι διαφορετικές, θα προταθούν από τον
ανάδοχο και θα εγκριθούν από την αναθέτουσα.
Διάρκεια δράσης 20 μήνες
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 2.3.1. – 2.3.8. Οκτώ (8) κατ ελάχιστον ανοικτές συναντήσεις / ημερίδες με το
αντίστοιχο αποδεικτικό υλικό (πρακτικά, εκπαιδευτικό υλικό, λίστα συμμετεχόντων φωτογραφικό υλικό,
παρουσιάσεις, συμπεράσματα κλπ) ήτοι αριθμημένα :
2.3.1.- 1η ημερίδα (Παράδοση: έως το τέλος του γ’ τετράμηνου )
2.3.2.- 2η ημερίδα (Παράδοση: έως το τέλος του δ’ τετράμηνου)
2.3.3.- 3η ημερίδα (Παράδοση: έως το τέλος του δ’ τετράμηνου )
2.3.4.- 4η ημερίδα (Παράδοση: έως το τέλος του δ’ τετράμηνου)
2.3.5.- 5η ημερίδα (Παράδοση: έως το τέλος του ε’ τετράμηνου)
2.3.6.- 6η ημερίδα (Παράδοση: έως το τέλος του ε’ τετράμηνου)
2.3.7.- 7η ημερίδα (Παράδοση: έως το τέλος του στ’ τετράμηνου)
2.3.8.- 8η ημερίδα (Παράδοση: έως το τέλος του στ’ τετράμηνου)

Είδος παραδοτέου: Έγγραφο και ψηφιακό αρχείο σε 4 αντίγραφα
Ο ανάδοχος καλείται να προτείνει σχετικό πρόγραμμα των ανοικτών συναντήσεων / ημερίδων στην
πρόταση του καθώς και το προφίλ των συμμετεχόντων- συμμετεχουσών που θα αναλάβουν να
ενημερώσουν / συζητήσουν με το κοινό καθώς και τους λόγους επιλογής των.
Επίσης θα πρέπει στο σχετικό πρόγραμμα να προτείνει και τις περιοχές που θα λάβουν χώρα οι
συναντήσεις / ημερίδες (γεωγραφικές περιοχές, μια εκ των οποίων μπορεί δυνητικά να είναι η Αθήνα
και οι υπόλοιπες να αφορούν περιοχές που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο του έργου με
κατάλληλη τεκμηρίωση της επιλογής )
ΔΡΑΣΗ 2.4. «Ημερίδα παρουσίασης αποτελεσμάτων της εφαρμογής του Έργου σε στελέχη της
Δημόσιας Διοίκησης»
Στο πλαίσιο της Δράσης 2.4. ο ανάδοχος με το πέρας της υλοποίησης του συνόλου των δράσεων όλων
των πακέτων εργασίας καθώς και των αποτελεσμάτων που συλλέχθηκαν, θα οργανώσει (υπό την
ευθύνη και έξοδα του) σε συνεργασία με την αναθέτουσα Υπηρεσία σε κατάλληλο χώρο (θα
οριστικοποιηθεί σε ύστερο χρόνο) ημερίδα παρουσίασης που θα απευθύνεται κυρίως (όχι
αποκλειστικά) σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης που έχουν συναρμοδιότητα για την πάταξη του
φαινομένου.
Θα παρουσιαστούν επίσης τα παραδοτέα του ΠΕ 1 καθώς και το πλαίσιο των προτάσεων που έχουν
συλλεχθεί από τις συναρμόδιες υπηρεσίες για την εξάλειψη αστοχιών και παραλείψεων ώστε τα
αποτελέσματα της υλοποίησης της σύμβασης να συνεχιστούν και να ενσωματωθούν στην εθνική
πολιτική.
Διάρκεια δράσης 1 μήνας
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.4.1.
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Μια (1) ημερίδα με το αντίστοιχο αποδεικτικό υλικό (πρακτικά, λίστα συμμετεχόντων φωτογραφικό
υλικό, παρουσιάσεις, συμπεράσματα κλπ) Παράδοση: τέλος του ζ’ εξαμήνου)
Είδος παραδοτέου: Έγγραφο και ψηφιακό αρχείο σε 4 αντίγραφα
Ο ανάδοχος καλείται να προτείνει σχετικό πρόγραμμα της ημερίδας Παρουσίασης στης Δράσης στην
πρόταση του καθώς και το προφίλ των συμμετεχόντων- συμμετεχουσών που θα αναλάβουν να
ενημερώσουν / συζητήσουν με τα Στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και τους λόγους επιλογής των.
Η ημερίδα θα λάβει χώρα στην Αθήνα
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΠΕ 2
ΠΑΚΕΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
2

Α
ΕΞΑΜΗΝΟ

Β
ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
2.1.1.

Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Δ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Ε ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

ΣΤ
ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
2.1.2.
ΔΡΑΣΗ
2.1.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
2.1.3.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
2.1.4.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
2.1.5. & 2.1.6.

ΔΡΑΣΗ
2.2.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
2.2.1.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
2.2.2.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
2.2.3.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
2.2.4.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
2.2.5.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
2.2.6.1.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
2.2.6.2.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
2.2.6.3.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
2.2.6.4.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
2.2.6.5.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
2.3.1.

ΔΡΑΣΗ
2.3.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
2.3.2.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
2.3.3.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
2.3.4.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
2.3.5.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
2.3.6.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
2.3.7.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
2.3.8.

ΔΡΑΣΗ
2.4.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
2.4.1.

ΠΕ 3: «Πιλοτικό έργο πρόληψης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων με χρήση Ομάδων Ανίχνευσης,
ταυτοποίηση- καταγραφή κρουσμάτων και έκδοση χαρτών και οδηγιών πρόληψης»
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Το ΠΕ 3 περιλαμβάνει πιλοτικές δράσεις που αποσκοπούν στην εφαρμογή διαδικασιών, που μέχρι
σήμερα ακολουθούνται αποσπασματικά μόνο, από τις αρμόδιες υπηρεσίες για πολλαπλούς λόγους
(που έχουν σχέση και με την έλλειψη οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, χαμηλό συντονισμό
υπηρεσιών, σύγχυση αρμοδιοτήτων κλπ). Οι προτεινόμενες δράσεις του ΠΕ3 έχουν απώτερη
στόχευση με το πέρας της υλοποίησης, να παραχθεί ένα αποτέλεσμα που θα έχει μετρήσιμα στοιχεία
που θα έχουν συλλεχθεί βάση μιας συγκεκριμένης και εγκεκριμένης διαδικασίας και θα μπορούν
(εφόσον έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητα τους) να υιοθετηθούν και να εφαρμοστούν από τη
δημόσια διοίκηση ώστε η Πρόληψη και η Καταπολέμηση χρήσης ΔΔ να συνεχιστεί και με το πέρας της
υλοποίησης της σύμβασης.
Ειδικά το ΠΕ 3 προσβλέπει:












Να εισάγει τις προληπτικές περιπολίες από Ομάδες Ανίχνευσης (ΟΑ) ως μέσο πρόληψης και
αντιμετώπισης των ΔΔ
Να εντοπίζει τα ΔΔ ει δυνατό πριν την κατανάλωσή τους από είδη άγριας πανίδας
Να συλλέγει τα δείγματα ΔΔ ακολουθώντας ένα πρωτόκολλο συλλογής και να τα αποστέλλει
σε διαπιστευμένα εργαστήρια όπου θα ταυτοποιούνται οι δραστικές ουσίες που περιείχαν
Να συλλέγει όλη την πληροφορία και να την επεξεργάζεται και να την αναρτά με τρόπο
εύχρηστο σε μια ηλεκτρονική βάση την οποία θα ενημερώνει ο ανάδοχος και θα βρίσκεται
στο ΥΠΕΝ, εκπαιδεύοντας ταυτόχρονα τον/την/τους χειριστές ώστε με το πέρας της
υλοποίησης της σύμβασης να μπορούν να την ενημερώνουν οι υπάλληλοι του ΥΠΕΝ
Να συνεργάζεται με τις δημόσιες αρχές που έχουν προανακριτικά καθήκοντα ώστε να
ακολουθείται η διαδικασία της μήνυσης
Να συλλέγει και να επεξεργάζεται στατιστικά και στοιχεία των περιπτώσεων που φτάνουν
μέχρι και στην απονομή δικαιοσύνης
Να παραχθεί μια έξυπνη εφαρμογή για κινητό τηλέφωνο, εύχρηστη για το γενικό πληθυσμό
Να εφαρμοστεί πιλοτικά η δράση συμμετοχής πολιτών και φορέων στον εντοπισμό
περιστατικών και η καταγγελία τους μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου στον κεντρικό
server του Υπουργείου ώστε να μπαίνει σε εφαρμογή το σχέδιο συλλογής και ταυτοποίησης
του δηλητηριασμένου δολώματος
Να παράγει Χάρτες Επικινδυνότητας για τη Χρήση ΔΔ και να εκδίδει Οδηγίες προς τους
βασικούς εταίρους για τις περιοχές υψηλής επικινδυνότητας

ΔΡΑΣΗ 3.1. «Πιλοτικό έργο πρόληψης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων με χρήση Ομάδων
Ανίχνευσης, ταυτοποίηση- καταγραφή κρουσμάτων και έκδοση χαρτών και οδηγιών πρόληψης»
Ειδικότερα στο πλαίσιο της δράσης 3.1. προβλέπεται η ανάπτυξη Ομάδων Ανίχνευσης (ΟΑ) κατ
ελάχιστον σε έξι (6) περιοχές (που δεν εντοπίζονται σε Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο) ανά έτος (όχι
απαραίτητα ταυτόχρονα και στις έξι περιοχές). Κάθε μια ΟΑ θα αποτελείται από ένα ειδικά
εκπαιδευμένο σκύλο στην ανίχνευση δηλητηριασμένων δολωμάτων ή και άλλων ουσιών, ενδεικτικά
αναφέρονται οι ακόλουθες ενδεδειγμένες για αυτή τη δράση ράτσες σκύλων: Γερμανικός ποιμενικός
/Βελγικός ποιμενικός /Μπόρντερ Κολεϋ και τον/την επίσης κατάλληλα εκπαιδευμένο/ εκπαιδευμένη
συνοδό του που θα συλλέγει το εύρημα (δείγμα).
H Διαδικασία αναλυτικά


Οι ΟΑ θα ακολουθούν το πρωτόκολλο διαδικασίας που θα έχει εκπονήσει αρχικά ο
ανάδοχος και στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλα τα στάδια και οι ενέργειες που θα πρέπει
να εφαρμόζονται από τις ΟΑ, οι υπηρεσίες οι οποίες θα πρέπει να ενημερώνονται και να
συνεργάζονται, οι ειδικότερες πρόνοιες για την ασφαλή συλλογή και ταχεία αποστολή των
δειγμάτων, η παρακολούθηση όλης της διαδικασίας μέχρι την ταυτοποίηση της
δηλητηριώδους ουσίας και η ταύτιση της με το αντίστοιχο δείγμα.
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Οι ΟΑ θα αναπτυχθούν στις γεωγραφικές περιοχές που είτε παρουσιάζουν αυξημένα
κρούσματα ΔΔ ή / και στις περιοχές που οι ανάγκες πρόληψης και αποφυγής δηλητηριάσεων
ειδών άγριας πανίδας κρίνονται πολύ σημαντικές. Οι περιοχές αυτές είναι κατ ελάχιστον έξι
(6) κατ έτος και οπωσδήποτε κάθε φορά θα περιλαμβάνεται η Κρήτη {που θεωρείται δύο
περιοχές, Ανατολική (ΠΕ Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου) και Δυτική Κρήτη (ΠΕ Ρεθύμνου και
Χανίων)}, και αποφασίζονται από την αναθέτουσα υπηρεσία μετά από πρόταση του
Αναδόχου. Ειδικότερα οι δύο ΟΑ θα αναπτυχθούν σε σημεία της Ηπειρωτικής Ελλάδας (που
θα ανιχνεύουν κάθε φορά από δύο περιοχές) και μια ΟΑ θα αναπτυχθεί στην Κρήτη (σε δύο
περιοχές: Ανατολική Κρήτη και Δυτική Κρήτη)



Κάθε ΟΑ θα εκτελεί τουλάχιστον 6 τακτικές ανιχνεύσεις ανά μήνα (και για όσους μήνες κατ
έτος τεκμηριωμένα κρίνεται σκόπιμο) για κάθε περιοχή που έχει χρεωθεί. Οι ανιχνεύσεις δεν
μπορεί να είναι συνεχόμενες αλλά κατανεμημένες εντός του μήνα. Οι ΟΑ δύναται κατόπιν
καταγγελίας πολίτη ή φορέα να εκτελούν και επιπρόσθετες ανιχνεύσεις (έκτακτες) εντός της
περιοχής που έχουν χρεωθεί ώστε να εντοπίζουν τα ευρήματα. Οι τακτικές ανιχνεύσεις δεν
μπορούν να είναι λιγότερες από 288 ανά ΟΑ (για όλο το διάστημα της δράσης) ενώ σε αυτές
προστίθενται και οι έκτακτες ανιχνεύσεις (15% επιπλέον κατά προσέγγιση) που μπορεί να
προκύψουν μετά από καταγγελία



Οι ΟΑ κρίνεται σκόπιμο να συνεργάζονται στενά με τις δασικές υπηρεσίες και τους
δασοφύλακες ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε περίπτωση αυτόφωρου περιστατικού να
εκκινήσει η προανακριτική διαδικασία. Για το λόγο αυτό και αφού έχουν αποφασιστεί οι
περιοχές που θα υλοποιηθούν οι ανιχνεύσεις ειδικότερα στην αρχή του έργου θα γίνει
σχεδιασμός των ανιχνεύσεων και θα υπάρχει ουσιαστική συνεργασία με τα κατά τόπους
δασαρχεία που εδρεύουν στις περιοχές που επιλέχτηκαν. Η ίδια διαδικασία θα
επαναλαμβάνεται κάθε φορά που θα αλλάζουν οι περιοχές στις οποίες θα εκτελούνται οι
ανιχνεύσεις.



Οι ΟΑ θα είναι εφοδιασμένες με κατάλληλο εξοπλισμό για τη συλλογή ΔΔ και την ασφαλή
τοποθέτηση του σε ειδική συσκευασία ώστε να μην αλλοιωθεί κατά τη μεταφορά και
αποστολή του σε πιστοποιημένο εργαστήριο ανίχνευσης και ταυτοποίησης ουσιών. Επίσης
θα πρέπει να φέρουν συσκευή γεωεντοπισμού (GPS) (μπορεί να είναι και εντός της
εφαρμογής για έξυπνο κινητό) ώστε να καταχωρείται επιτόπου με γεωγραφικές συντεταγμένες
η περιοχή του ΔΔ και φωτογραφική μηχανή για τη φωτογραφική αποτύπωση του συμβάντος.
Στην περίπτωση που εντοπίζεται άγριο ζώο (λύκος, αρκούδα, αρπακτικό πτηνό) που έχει
δηλητηριαστεί αλλά διατηρεί τις ζωτικές του λειτουργίες, αυτό θα πρέπει τάχιστα να
μεταφέρεται σε κέντρο περίθαλψης/ κτηνίατρο τόσο για την παροχή υπηρεσιών περίθαλψης
όσο και για τη λήψη δείγματος. Τα περιστατικά που θα έχουν εντοπιστεί θα αποστέλλονται
στη βάση δεδομένων του αναδόχου που θα φροντίζει να εισάγει την πληροφορία εντοπισμού
αλλά και να τη συνδέει με τις ανιχνευθείσες ουσίες μετά την ταυτοποίηση τους από
εξειδικευμένο εργαστήριο.

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ευζωία των ανιχνευτών σκύλων, την υγεία, την καλή διατροφή
τους, τη διαρκή τους εκπαίδευση και την περίθαλψή τους. Σε περίπτωση ασθένειας ή άλλου
κωλύματος ανιχνευτή σκύλου ή συνοδού, θα αντικαθίσταται με ευθύνη του αναδόχου με αντίστοιχης
ικανότητας ομάδα ανίχνευσης.
Τα στοιχεία που θα συλλέγονται από τις ΟΑ και πιθανά και από άλλες πηγές (δασαρχεία,
ΜΚΟ,πολίτες κλπ) θα αποστέλλονται στη βάση δεδομένων που θα φτιάξει ο ανάδοχος και κατ
ελάχιστον θα περιλαμβάνονται: ονομασία ΟΑ, περιοχή ανίχνευσης, ακριβείς συντεταγμένες,
ημερομηνία, είδος ΔΔ, ημερομηνία συλλογής και αποστολής δείγματος, αριθμός δείγματος,
ταυτοποίηση από διαπιστευμένο εργαστήριο, είδος ανιχνευθεισών ουσιών, περιγραφή πορείας
περιστατικού, φάκελος προανάκρισης, εισαγγελέας στον/στην οποίο/α κατατέθηκε η μήνυση (κατά
συγκεκριμένου ατόμου/ κατ αγνώστου) προφανώς με τη συνεργασία των υπαλλήλων με προανακριτικά
καθήκοντα.
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Η βάση αυτή που θα επικαιροποιείται διαρκώς από τα συλλεγόμενα στοιχεία πεδίου θα μπορεί με
κατάλληλη επεξεργασία να προσφέρει μια χαρτογραφική απεικόνιση. Έτσι σε τακτά χρονικά
διαστήματα (π.χ. τετραμήνου / οκτάμηνου) θα μπορούν να βγαίνουν χάρτες επικινδυνότητας και να
αποστέλλονται σε όλους τους εμπλεκόμενους βασικούς εταίρους ώστε να υπάρχει αυξημένη προσοχή
για πρόληψη κρουσμάτων, να αυξάνονται οι περιπολίες τόσο των ΟΑ όσο και άλλων υπηρεσιών αλλά
και να εκδίδονται οι κατάλληλες οδηγίες πρόληψης που θα διαχέονται με κάθε πρόσφορο τρόπο αλλά
και διαμέσω του ιστοτόπου του ΥΠΕΝ.
Τη βάση δεδομένων θα τη χειρίζεται και θα την ενημερώνει ο ανάδοχος σε όλη τη διάρκεια
υλοποίησης της δράσης. Παράλληλα θα φροντίσει να εκπαιδεύσει υπάλληλο/ υπαλλήλους που θα
υποδειχθεί / υποδειχθούν από την αναθέτουσα ώστε και μετά το πέρας της υλοποίησης της σύμβασης
να συνεχιστεί η λειτουργία της βάσης.
Για την υλοποίηση της δράσης, ο ανάδοχος θα δημιουργήσει μια εφαρμογή για έξυπνο κινητό
τηλέφωνο την οποία μπορούν να μεταφορτώσουν («κατεβάσουν») δωρεάν οι χρήστες μέσω του
ιστοτόπου του www.ypeka.gr . Η εφαρμογή θα δίνει τη δυνατότατα στο χρήστη που θα εντοπίζει ένα
περιστατικό να στέλνει μήνυμα προς το server και εφόσον επιθυμεί να προσθέτει πληροφορίες ή και το
όνομα του. Το μήνυμα που θα λαμβάνεται, θα περιλαμβάνει τη θέση του περιστατικού, την ημερομηνία,
ώρα και θα μπορεί να αποτελεί ένα άτυπο «συναγερμό» για να επιληφθούν οι εμπλεκόμενες
υπηρεσίες ή και η ΟΑ της περιοχής στην οποία εντοπίστηκε πιθανό ΔΔ εφόσον τη συγκριμένη περίοδο
υπάρχει ΟΑ που δρα στην εν λόγω περιοχή.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει ανά τετράμηνο στην αναθέτουσα, αναλυτικό πίνακα
πεπραγμένων και αποτελεσμάτων των ΟΑ που θα περιλαμβάνει τόσο τις μηνιαίες καταγραφές
ανίχνευσης, όσο και τα κρούσματα, την αντιμετώπιση και την παρακολούθηση των υποθέσεων
(Τετραμηνιαία Αναφορά Προόδου της Δράσης 3.1.)
Με το πέρας του έργου θα πρέπει να υποβάλει Συγκεντρωτική Έκθεση όλης της δράσης 3.1. με
στοιχεία , αποτελέσματα, φωτογραφικό υλικό ενώ η έκθεση αυτή θα ληφθεί υπόψη κατά την εκπόνηση
των Παραδοτέων της Δράσης 1.2. (Παραδοτέα 1.2.1. & 1.2.2.).
Για τη βέλτιστη υλοποίησης της Δράσης, ο ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί με όλες τις εμπλεκόμενες
υπηρεσίες και φορείς καθώς και με δημόσιο ή ιδιωτικό διαπιστευμένο εργαστήριο στην ανίχνευση και
ταυτοποίηση τοξικών ουσιών / φυτοφαρμάκων κλπ ενώ και η αποστολή των δειγμάτων από την
περιοχή συλλογής τους μέχρι το εργαστήριο θα πρέπει να γίνεται τηρώντας όλους τους κανόνες
ασφάλειας της δημόσιας υγείας αλλά και της ποιότητας του δείγματος.
Διάρκεια δράσης 32 μήνες
Διευκρινίσεις
Ο Ανάδοχος ως προς το πρόγραμμα των τακτικών ανιχνεύσεων που θα καταθέσει θα πρέπει να
περιλαμβάνει την ονομασία της ΟΑ , τις περιοχές στις οποίες θα αναπτυχθεί, τις ημέρες / μηνά και
ποιους μήνες θα αναπτυχθεί. Το σύνολο των τακτικών ανιχνεύσεων ανά ΟΑ και ανά περιοχή ευθύνης
δεν μπορεί να είναι λιγότερες από 72 ήτοι 144 για τις δύο περιοχές / έτος/ ΟΑ . Θα πρέπει στο
πρόγραμμα να λαμβάνεται υπόψη ότι θα υπάρχουν και έκτακτες ανιχνεύσεις στις περιοχές της κάθε
ΟΑ (όχι λιγότερο από 15% των τακτικών).

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει πλήρως το κόστος ανίχνευσης και ταυτοποίησης των δειγμάτων μέχρι του
αριθμού των 60 δειγμάτων / έτος. Πέραν αυτού του αριθμού δειγμάτων, ο ανάδοχος θα διατηρεί τον
υπερβάλλοντα αριθμό σε κατάλληλες συνθήκες μέχρι την ανάλυση τους και μέχρι το τέλος της
υλοποίησης του έργου.
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 3.1.1-3.1.8.
3.1.1. Πρόγραμμα ανιχνεύσεων ανά ΟΑ και Αναφορά συνεργασίας /συντονισμού με τα κατά τόπους
δασαρχεία περιοχών όπου θα υλοποιηθούν το 1Ο έτος οι ανιχνεύσεις από ΟΑ, αναλυτική περιγραφή
της εφαρμογής του τρόπου υλοποίησης της πιλοτικής δράσης
Είδος παραδοτέου: Έγγραφο και ψηφιακό αρχείο σε 4 αντίγραφα
Χρόνος παράδοσης : τέλος α’ εξαμήνου
3.1.2. Πρόγραμμα ανιχνεύσεων ανά ΟΑ και Αναφορά συνεργασίας /συντονισμού με τα κατά τόπους
δασαρχεία περιοχών όπου θα υλοποιηθούν το 2Ο έτος οι ανιχνεύσεις από ΟΑ, αναλυτική περιγραφή
της εφαρμογής του τρόπου υλοποίησης της πιλοτικής δράσης
Είδος παραδοτέου: Έγγραφο και ψηφιακό αρχείο σε 4 αντίγραφα
Χρόνος παράδοσης : τέλος δ’ τετράμηνου
3.1.4. Έξι (6) τετραμηνιαίες αναφορές προόδου (θα περιλαμβάνονται στοιχεία από τις μηνιαίες
ανιχνεύσεις, φωτογραφικό υλικό, πορεία ανίχνευσης, ταυτοποιημένα δείγματα, ακολουθία υπόθεσης,
συνεργασίας με αρμόδιους φορείς κλπ)
3.1.4.1.
3.1.4.2.
3.1.4.3.
3.1.4.4.
3.1.4.5.
3.1.4.6.

1η
2η
3η
4η
5η
6η

τετραμηνιαία αναφορά προόδου (παράδοση τέλος του β’ τετραμήνου)
τετραμηνιαία αναφορά προόδου (παράδοση τέλος του γ’ τετραμήνου)
τετραμηνιαία αναφορά προόδου (παράδοση τέλος του δ’ τετραμήνου)
τετραμηνιαία αναφορά προόδου (παράδοση τέλος του ε’ τετραμήνου)
τετραμηνιαία αναφορά προόδου (παράδοση τέλος του στ’ τετραμήνου)
εξαμηνιαία αναφορά προόδου (παράδοση τέλος του ζ’ εξαμήνου)

Είδος παραδοτέου: Έγγραφο και ψηφιακό αρχείο σε 4 αντίγραφα
3.1.5. Βάση δεδομένων και σεμινάριο εκπαίδευσης σε υπάλληλο που θα υποδειχτεί από την
αναθέτουσα
Είδος παραδοτέου: Βάση δεδομένων και σεμινάριο εκπαίδευσης
Χρόνος παράδοσης: τέλος β’ τετραμήνου
3.1.6. Εφαρμογή για έξυπνο τηλέφωνο (smart phone) για την αποστολή στοιχείων εντοπισμού ΔΔ
Είδος παραδοτέου: Εφαρμογή για έξυπνο τηλέφωνο
Χρόνος παράδοσης: τέλος β’ τετραμήνου
3.1.7. Χάρτες επικινδυνότητας και Οδηγίες πρόληψης
Είδος παραδοτέου: Χάρτες και οδηγίες (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) που θα μπορούν να
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του έργου (κόμβος του www.ypeka.gr )
Χρόνος παράδοσης: από το τέλος του γ’ τετραμήνου και ως το τέλος του ζ’ εξαμήνου (παραδοτέα από
3.1.7.1. έως και 3.1.7.5.) ένας χάρτης κατ’ ελάχιστο / τετράμηνο
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΠΕ 3
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Β
ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Γ
ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Δ
ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
3.1.1.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
3.1.2

ΔΡΑΣΗ 3.1
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ΣΤ
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
3.1.4.1.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
3.1.4.2.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
3.1.4.3.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
3.1.4.4.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
3.1.4.5.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
3.1.4.6.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
3.1.7.1

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
3.1.7.2

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
3.1.7.3

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
3.1.7.4

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
3.1.7.5

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
3.1.5
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
3.1.6



ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα παραδοτέα υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Υπηρεσία σε δύο (2) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή.
Μετά την έγκρισή τους, υποβάλλονται εκ νέου σε ηλεκτρονική μορφή σε τέσσερα (4) αντίτυπα. Επίσης
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή σε τέσσερα (4) αντίτυπα.
Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η έγκριση εκάστου παραδοτέου για την έναρξη της επόμενης φάσης.
Κατά συνέπεια ο ανάδοχος συνεχίζει την υλοποίηση των δράσεων χωρίς να αναμένει την έγκριση
προηγούμενου παραδοτέου. Ο καθαρός χρόνος υλοποίησης όλου του έργου είναι 32 μήνες (όσος και ο
συμβατικός).

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΦΑΣΗ Α

ΦΑΣΗ Β

ΦΑΣΗ Γ

ΦΑΣΗ Δ

ΦΑΣΗ Ε

ΦΑΣΗ ΣΤ

ΦΑΣΗ Ζ

Α ΕΞ.

Β ΤΕΤΡ

Γ ΤΕΤΡ.

Δ ΤΕΤΡ.

Ε ΤΕΤΡ.

ΣΤ ΤΕΤΡ.

Ζ ΕΞ.

Π 1.1.1.
Π 1.1.2. α
Π 1.1.2. β

ΔΡΑΣΗ 1.1.

Π 1.1.3.α
Π 1.1.3.β
Π 1.1.3.γ
Π 1.2.1.

ΔΡΑΣΗ 1.2.

Π 1.2.2.
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2

Α ΕΞ.

Β ΤΕΤΡ

Γ ΤΕΤΡ.

Δ ΤΕΤΡ.

Ε ΤΕΤΡ.

ΣΤ ΤΕΤΡ.

Π 2.1.1
Π 2.1.2.
ΔΡΑΣΗ 2.1

Π 2.1.3.
Π 2.1.4.
Π. 2.1.5
&
Π. 2.1.6.
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Π 2.2.1
Π 2.2.2
Π 2.2.3
Π 2.2.4
Π 2.2.5

ΔΡΑΣΗ 2.2

Π 2.2.6.1
Π 2.2.6.2
Π 2.2.6.3
Π 2.2.6.4
Π 2.2.6.5
Π 2.3.1
Π 2.3.2
Π 2.3.3
Π 2.3.4

ΔΡΑΣΗ 2.3

Π 2.3.5
Π 2.3.6
Π 2.3.7
Π 2.3.8
ΔΡΑΣΗ 2.4
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3

Π 2.4.1.
Α ΕΞ.

Β ΤΕΤΡ

Γ ΤΕΤΡ.

Δ ΤΕΤΡ.

Ε ΤΕΤΡ.

ΣΤ ΤΕΤΡ.

Ζ ΕΞ.

Π 3.1.1.
Π 3.1.2
ΔΡΑΣΗ 3.1
Π. 3.1.4.1.

Π 3.1.4.2.

Π 3.1.4.3.

Π 3.1.4.4

Π 3.1.4.5.

Π.3.1.4.6

Π 3.1.7.1

Π 3.1.7.2

Π 3.1.7.3

Π 3.1.7.4

Π 3.1.7.5

Π 3.1.5
Π 3.1.6

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

18

20PROC007427737 2020-10-06
Οι χάρτες θα είναι σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών και θα δοθούν και με τη μορφή εικόνας.Η
ακρίβεια θέσης των πληροφοριών (σημειακών, γραμμικών, επιφανειακών) που συλλέγονται στο
ύπαιθρο πρέπει να είναι της τάξης των 5 μέτρων, ακρίβεια που παρέχεται από τις κοινές συσκευές
GPS, η οποία είναι συμβατή με τα υπόβαθρα της κλίμακας 1:50.000. Η ακρίβεια θέσης των ανωτέρω
πληροφοριών που συλλέγονται από χάρτες και ορθοεικόνες (π.χ. ορθοανηγμένες αεροφωτογραφίες
και δορυφορικές εικόνες) πρέπει να είναι της τάξης των 10 μέτρων, η οποία είναι επίσης συμβατή με τα
υπόβαθρα της κλίμακας 1:50.000.
To σύνολο των παραγόμενων ψηφιακών αρχείων του έργου θα πρέπει να είναι συμβατά με το Ν.
3882/10 (ΦΕΚ 166/Α/22-9-10) «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) -Εναρμόνιση με
την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και
άλλες διατάξεις». Τροποποίηση του Ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων
Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α΄) και να ακολουθεί τους όρους της, με τον
Ν.3422/2005 (ΦΕΚ 303/Α/13-12-05) κυρωμένης σύμβαση Aarhus, το αρ. 27 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ
263/Α΄) και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις για το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας καθώς και το
σύνολο της νομοθεσίας για τα περιβαλλοντικά και δημόσια δεδομένα και την Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση.
Στην Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να μεταβιβάζονται τα πλήρη δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
των παραγόμενων γεωχωρικών δεδομένων και των σχετικών μεταδεδομένων, χωρίς κανένα
περιορισμό για τη διάθεσή τους σε τρίτους. Επιπρόσθετα, στην Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να
δίδονται οι κατάλληλες άδειες ή να μεταβιβάζονται τα πλήρη δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί
των παραγόμενων γεωχωρικών δεδομένων, των σχετικών μεταδεδομένων καθώς και επί
οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας, δεδομένων ή έργου που ρυθμίζεται από την οικεία νομοθεσία για
την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, τη διαλειτουργικότητα, την ελεύθερη πρόσβαση στην
περιβαλλοντική και δημόσια πληροφορία και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, έτσι ώστε να είναι δυνατή
η χρήση και διάθεσή τους χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό ή επιφύλαξη, ιδίως για τον
διαμοιρασμό και περαιτέρω χρήση μεταξύ δημοσίων αρχών ή τη διάθεσή τους σε τρίτους με
κατάλληλες άδειες.
Το σύνολο του περιεχομένου, των δεδομένων και των πληροφοριών θα πρέπει να παραδίδεται σε
αυτόματα επεξεργάσιμη ψηφιακή μορφή, χωρίς περιορισμούς, τεχνικούς ή άλλους και βασιζόμενο σε
ανοιχτό μορφότυπο και πρότυπα. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος πρέπει να παρέχει το σύνολο των εκθέσεων
και των συναφών στοιχείων, δεδομένων, πληροφορίας και συλλογών αυτών, όπως και επί κάθε άλλου
σχετικού έγγραφου ή υλικού που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την
εκτέλεση της σύμβασης, με τέτοιες άδειες ή με μεταβίβαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,
έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να μπορεί:
(α) να χρησιμοποιεί και να εκτελεί τα παραδοτέα
(β) να μελετά τα παραδοτέα και να χρησιμοποιεί την πληροφορία που υπάρχει σε αυτά
(γ) να αναδιανέμει αντίγραφα των παραδοτέων ελεύθερα
(δ) να βελτιώνει τα παραδοτέα και να δημοσιεύει τις βελτιώσεις στο ευρύ κοινό, ώστε να αυξάνει τη
δημόσια ωφέλεια από αυτά.
Η αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να μπορεί να διαθέτει όλα τα παραπάνω παραδοτέα με την έκδοση 3.0
της Ελληνικής άδειας Creative Commons Αναφορά ή Αναφορά Παρόμοια Διανομή, τα οποία θα πρέπει
να κατατίθενται και στο αποθετήριο του Εθνικού Τυπογραφείου, ή σε οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο,
δημόσια και ανοιχτά προσβάσιμο, αποθετήριο.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί των
παραδοτέων ώστε να προσφέρει τις σχετικές άδειες ή να μεταβιβάζει τα σχετικά δικαιώματα στην
Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος ρητά και ανεπιφύλακτα συμφωνεί, συνομολογεί και αποδέχεται ότι δε
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θα ασκήσει κανένα από τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που τυχόν έχει επί των παραδοτέων ή
άλλου αντικειμένου που προστατεύεται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, ιδίως πνευματικά
δικαιώματα, σήματα ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να εμποδίσει την άσκηση οποιουδήποτε
από τις παραπάνω αναφερθέντες πράξεις της Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει όλα τα παραπάνω παραδοτέα σύμφωνα
με τους όρους της νομοθεσίας για τα γεωχωρικά δεδομένα, την πρόσβαση στην πληροφόρηση, τη
συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά
θέματα, την περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και
ειδικότερα:
(α) στις δημόσιες αρχές, όπως αυτές ορίζονται στο Ν. 3882/2010, χωρίς κανέναν περιορισμό για τη
χρήση και τον περαιτέρω διαμοιρασμό μεταξύ δημοσίων αρχών, προκειμένου να επιτελούν τη δημόσια
αποστολή τους
(β) σε τρίτους, σύμφωνα με κατάλληλη άδεια, όπως αυτή προσδιορίζεται από την Εθνική Επιτροπή
Γεωπληροφορίας.
Εφόσον αυτό επιτρέπεται από την άδεια διάθεσής τους, τα παραδοτέα θα πρέπει να κατατίθενται και
στο αποθετήριο http://forge.osor.eu/, στο geodata.gov.gr ή σε οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο δημόσια
και ανοιχτά προσβάσιμο αποθετήριο σε επεξεργάσιμη μορφή και με ρητή αναφορά στους όρους
διάθεσής τους, όπως αυτοί προσδιορίζονται ανωτέρω.
Ειδικά σε ότι αφορά τις προδιαγραφές τόσο για το λογισμικό της εφαρμογής έξυπνων κινητών
τηλεφώνων (smart phone application) καθώς και για τη βάση δεδομένων που θα πρέπει να σχεδιάσει
και να παραδώσει ο ανάδοχος, οι ειδικότερες προδιαγραφές θα προταθούν από τον Ανάδοχο στην
Αναθέτουσα και κατόπιν θα οριστικοποιηθούν ώστε να υλοποιηθούν. Τα αποτελέσματα της
υλοποίησης της σύμβασης θα μπορεί να λαμβάνονται υπόψη καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του ΠΕ3
ώστε τόσο η βάση δεδομένων όσο και η εφαρμογή για κινητά να επικαιροποιείται αναλόγως εφόσον
κρίνεται αναγκαίο.
Επίσης οι ειδικότερες προδιαγραφές που θα αφορούν το ηλεκτρονικό διαφημιστικό (banner ) που θα
αναρτηθεί στο www.ypeka.gr και θα παραπέμπει σε ιστοσελίδα με πληροφορίες για το έργο και
φωτογραφίες (το copyright των οποίων θα ανήκει στην αναθέτουσα) θα προταθούν από τον Ανάδοχο
στην αναθέτουσα και κατόπιν θα οριστικοποιηθούν ώστε να υλοποιηθούν.
Σε ότι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές του τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού μηνύματος καθώς και της
διάρκειας και του περιεχομένου των, οι ειδικότερες προδιαγραφές θα προταθούν από τον Ανάδοχο
στην αναθέτουσα και κατόπιν θα οριστικοποιηθούν ώστε να υλοποιηθούν.
Τα φυλλάδια που θα παραχθούν και θα εκτυπωθούν θα είναι τουλάχιστον 5.000τμχ, τρίπτυχο,
τετραχρωμία (σε εύχρηστο μέγεθος) και οι αφίσες θα είναι τουλάχιστον 200 τμχ τετραχρωμία
διαστάσεων (ενδεικτικά 50*96), το περιεχόμενο τους θα οριστικοποιηθεί σε συνεργασία με την
αναθέτουσα, ενώ το copyright των φωτογραφιών θα ανήκει στην αναθέτουσα.
Ο ανάδοχος οφείλει να τηρήσει τα αναγραφόμενα στον Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020.

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ- ΤΡΟΠΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
Διάρκεια
Η σύμβαση θα ολοκληρωθεί και θα παραληφθεί σε επτά (7) φάσεις (εξάμηνο α’ έως και εξάμηνο ζ).
Ο χρόνος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης είναι τριάνταδύο (32) μήνες. Οι
φάσεις ξεκινούν σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα χωρίς να απαιτείται εντολή έναρξης της
επόμενης φάσης από την αναθέτουσα Υπηρεσία.
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Φάσεις
Η αποτύπωση των φάσεων βάσει των προαναφερομένων παρατίθεται στο χρονοδιάγραμμα που
ακολουθεί.
Τρόπος Αμοιβής
Η αμοιβή θα γίνεται με βάση τις διατάξεις του ν.4412 άρθρο 200, θα ακολουθεί την κάθε φάση και θα
καταβάλλεται ποσοστιαία ως ακολούθως:

Φάση Α
Διάρκεια 6 μήνες - πληρωμή ποσοστού 5% του συνολικού συμβατικού αντικειμένου
παραλαβή των παραδοτέων της φάσης Α
Φάση Β
Διάρκεια 4 μήνες - πληρωμή ποσοστού 15% του συνολικού συμβατικού αντικειμένου
παραλαβή των παραδοτέων της ΦΑΣΗΣ Β
Φάση Γ
Διάρκεια 4μήνες - πληρωμή ποσοστού 20% του συνολικού συμβατικού αντικειμένου
παραλαβή των παραδοτέων της ΦΑΣΗΣ Γ
Φάση Δ
Διάρκεια 4 μήνες - πληρωμή ποσοστού 25% του συνολικού συμβατικού αντικειμένου
παραλαβή των παραδοτέων της ΦΑΣΗΣ Δ
Φάση Ε
Διάρκεια 4 μήνες - πληρωμή ποσοστού 15% του συνολικού συμβατικού αντικειμένου
παραλαβή παραδοτέων της ΦΑΣΗΣ Ε
Φάση ΣΤ
Διάρκεια 4 μήνες - πληρωμή ποσοστού 10% του συνολικού συμβατικού αντικειμένου
παραλαβή παραδοτέων της ΦΑΣΗΣ ΣΤ
Φάση Ζ
Διάρκεια 6 μήνες - πληρωμή ποσοστού 10% του συνολικού συμβατικού αντικειμένου
παραλαβή παραδοτέων της ΦΑΣΗΣ Ζ και την Ολοκλήρωση της σύμβασης

μετά την
μετά την
μετά την
μετά την
μετά την
μετά την
μετά την

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΑΝΑ ΦΑΣΗ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΦΑΣΗ Α

ΦΑΣΗ Β

ΦΑΣΗ Γ

ΦΑΣΗ Δ

ΦΑΣΗ Ε

ΦΑΣΗ ΣΤ

ΦΑΣΗ Ζ

Α ΕΞ.
Π 1.1.1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ
_

_

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

_

_

«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΧΡΗΣΗΣ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και

ιοποικιλότητας
Πατησίων 147, 11251 Αθήνα

ΧΡΗΜ/ΤΗΣ
Η

Τηλ : 2108646777

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
&
ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020

Ταμείο
Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Ε Κ Τ Ι Μ Η Σ Η Σ Α Μ ΟΕυρωπαϊκό
ΙΒΗΣ
Περιφερειακής Ανάπτυξης
CPV: 90700000-4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Δ Ι90721700-4
Α Κ Η Ρ ΥΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ξ Η Α Ν ΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ι Κ Τ Ο Υ ΔΕΙΔΩΝ
Ι Α Γ ΩΥΠΟ
Ν Ι ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
ΣΜΟΥ
CPV:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ 2020
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Για την προεκτίμηση αμοιβής για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ», που υποβάλλεται στο πλαίσιο της

Πρόσκλησης, με

Κωδικό:12.21.5.2.1 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του
Άξονα Προτεραιότητας 12 «Στρατηγικές και Δράσεις Προώθησης και Ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού
Περιβαλλοντικού κεκτημένου, του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
2014-2020» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, λήφθηκαν υπόψη τα κάτωθι:



Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του έργου (32μήνες)



Ο χρόνος που απαιτείται από κάθε μέλος της Ομάδας Έργου για την εκτέλεση των εργασιών



Η σύνθεση της Ομάδας Έργου



Το γεγονός ότι το έργο προϋποθέτει ανιχνεύσεις πεδίου με σκύλους

Η προεκτίμηση αμοιβής γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Αμοιβών κατά τη διαδικασία της
παρ. 8δ του άρθρου 53 του ν.4412/2016 (Υ.Α. αριθ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466, ΦΕΚ 2519/Β΄/20.7.2017). Με
βάση το άρθρο ΓΕΝ.2 του Κανονισμού, οι ενιαίες τιμές των προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών ανά
μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου και οι ενιαίες τιμές προεκτιμώμενων αμοιβών
υπηρεσιών είτε ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου είτε ανά μονάδα χρόνου
απασχόλησης, υπολογίζονται από τη σχέση:
Α = (τκ) * Σ(Φ) [€]
όπου: τκ ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 καιΣ(Φ) :η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής, όπως
καθορίζεται ανά είδος καικατηγορία έργου στα αντίστοιχα άρθρα κάθε κατηγορίας μελέτης,
συναρτώμενη με τη φυσική ποσότητα κάθε αντικειμένου.
Σύμφωνα με το Άρθρο ΓΕΝ. 4 του Κανονισμού «Αμοιβή μηχανικών και άλλων επιστημόνων ανάλογα
με τον χρόνο απασχόλησης», η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων
υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης
βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος, υπολογίζεται ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης ανά
ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής:
 Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ
 Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ
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Για την περίπτωση των εκπαιδευμένων χειριστών (μη επιστημόνων) των ανιχνευτών σκυλιών

έγινε μια προσπάθεια προϋπολογισμού του εύλογου κόστους ανά ανθρωποημέρα για την παροχή των
υπηρεσιών τους. Στην ανωτέρω αμοιβή / ανθρωποημέρα περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και
έμμεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών των χειριστών για την
απασχόλησή τους.

Ειδικότερα για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών και υπηρεσιών για το έτος
2018, ο συντελεστής (τκ) που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του «Κανονισμού Προεκτιμώμενων
Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη
διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016», που εγκρίθηκε με την
αριθμ.ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017

(Β΄2519)

απόφαση

του

Υπουργού

ΥΠΟ.ΜΕ.

(όπως

τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/2.8.17, Β΄2724) και απο την αριθμ. ΔΝΣΓ/οικ
20641/ΦΝ439.6_ 19/3/2020 έχει τιμή (τκ) = 1, 227.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η
αποζημίωση ανθρωπομήνα νοείται ως αποζημίωση 22 ανθρωποημερών.
Οι υπηρεσίες του Αναδόχου είναι αυτές που περιγράφονται στο σχετικό Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων
και θα ολοκληρωθούν σε διάστημα 32 μηνών καθαρού χρόνου και όχι αργότερα από 31/12/2023.
Με βάση τα παραπάνω η προεκτίμηση αμοιβής για το άνωθεν έργο αναλύεται στον Πίνακα 1 ως
εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΧΡΗΣΗΣ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ
α/α ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ
ΣΥΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ 1
ΥΠΕΡΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
1
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ 2
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
ΕΞΑΕΤΟΥΣ
2
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ 3
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
ΕΞΑΕΤΟΥΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑ
4
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 1

ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ

Άρθρο
ΓΕΝ. 4
Αμοιβή

Τκ
2020

70

450

1,227 552,15

38.650,50 €

83

300

1,227 368,1

30.552,30 €

75

300

1,227 368,1

27.607,50 €

340

180

1,227 220,86

75.092,40 €

3

ΚΟΣΤΟΣ /
ΣΥΝΟΛΟ /
ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΑ ΜΕΛΟΣ
(€)
ΟΜΑΔΑΣ
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5
6

ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 2
ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 3

340

180

1,227 220,86

75.092,40 €

340

180

1,227 220,86

75.092,40 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

322.087,50
€

Φ.Π.Α. 24%

77.301,00 €

ΣΥΝ ΜΕ ΦΠΑ

399.388,50
€

Στην ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και έμμεσων, γενικών και
ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών των επιστημόνων για απασχόληση εντός ή εκτός
έδρας (στο εσωτερικό).

4
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1
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Πίνακας Περιεχομένων
Άρθρο 1: Εισαγωγή
Άρθρο 2: Εκτέλεση της Σύμβασης
Άρθρο 3: Προσωπικό του Συμβούλου
Άρθρο 4: Αμοιβή - Κρατήσεις
Άρθρο 5: Εγγυήσεις
Άρθρο 6: Ποινικές ρήτρες
Άρθρο 7: Έκπτωση του αναδόχου-Διάλυση Σύμβασης
Άρθρο 8: Γενικά καθήκοντα, Ευθύνες και Υποχρεώσεις του Αναδόχου
Άρθρο 9: Υποχρεώσεις του Εργοδότη (Αναθέτουσας)
Άρθρο 10: Διαφορές – Διαφωνίες- Ανώτερη Βία
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Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Γενικά
Το παρόν τεύχος προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των
συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Τα ειδικά θέματα που σχετίζονται με την διαδικασία
ανάθεσης περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη ενώ το αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της
σύμβασης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»..
1.2 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις)
Αναθέτουσα αρχή της παρούσας σύμβασης είναι τo Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κύριος του έργου (ΚτΕ) είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Εργοδότης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Ανάδοχος: Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων που συνάπτει σύμβαση με τον
εργοδότη
Υπηρεσία Εκτέλεσης και παρακολούθησης της σύμβασης : Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ
Υπηρεσία που Διενεργεί το Διαγωνισμό : Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και
Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ
Σύμβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των
αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα τεύχη του
διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό που
θα υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών.
Έγγραφο της σύμβασης: Κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει ο αναθέτων
φορέας με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας
ανάθεσης, όπως είναι η Διακήρυξη με το σύνολο των Παραρτημάτων της.
Συμβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Εργοδότη και του αναδόχου
μαζί με τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως αναγράφονται στην παράγραφο
1.3 του παρόντος
Τεύχη Διαδικασίας: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και αποστέλλεται στους
συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας. Ειδικότερα, στη προκειμένη περίπτωση είναι η
Διακήρυξη μαζί με τα Παρατήματα της
Τεύχη Προσφορών: Τα τεύχη που παραλαμβάνει ο Εργοδότης συμπληρωμένα από τους
Διαγωνιζόμενους κατά το Διαγωνισμό :
1. Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς
2. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς
1.3 Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών
Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού η σειρά ισχύος των εγγράφων είναι η ακόλουθη:
 Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό
 Η Διακήρυξη
 Η Οικονομική προσφορά του Αναδόχου
 Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου
 Το Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης «Συγγραφή Υποχρεώσεων»
 Το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης «Τεχνικά Δεδομένα- Τεχνικές προδιαγραφές»
 Το Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης «Προεκτίμηση Αμοιβής»
Άρθρο 2: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.1 Τόπος και χρόνος
Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και η περιοχή του έργου εφόσον τούτο
απαιτείται. Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των αρμοδίων οργάνων του
3
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εργοδότη να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες και συμβουλές
και εν γένει να παρέχει την υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης.
Με την κοινοποίηση της απόφασης Αναθέτουσας Αρχής για την έγκριση της ανάθεσης προς τον
ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό μέσα σε 20 ημέρες από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 105, καθώς
και το άρθρο 182 του Ν4412/2016. Στο ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό του
εργοδότη το νόμιμο κατά τις οικείες διατάξεις όργανο και από πλευράς του αναδόχου ο ορισθείς με την
υποβολή της προσφοράς εκπρόσωπός του.
Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση του
αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Η έναρξη της
συνολικής και των τμηματικών προθεσμιών συμπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο ιδιωτικό
συμφωνητικό, με την επομένη της υπογραφής του. Στη διακήρυξη ορίζεται ο χρόνος εκπόνησης της
μελέτης.
Στο Παράρτημα Ι «Τεχνικά Δεδομένα- Τεχνικές προδιαγραφές» παρέχεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης των δράσεων, από το οποίο προκύπτει ο καθαρός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης. Σε
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού ο ανάδοχος
υποχρεούται να υποβάλει νέο χρονοδιάγραμμα, το οποίο μετά την έγκρισή του θα αποτελεί συμβατικό
στοιχείο. Στο νέο χρονοδιάγραμμα θα αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι υλοποίησης της σύμβασης, τα
ακριβή σημεία έναρξης κάθε δράσης και οι χρόνοι των απαιτούμενων εγκρίσεων και ενεργειών της
Υπηρεσίας, έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσμία. Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της
δράσης, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας.
2.2 Εκπρόσωποι του αναδόχου
Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτημένο κατά
το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου, ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο
των Συμβατικών Τευχών. Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να δηλώσει την έδρα
του και να ορίσει αντίκλητο, ο οποίος δεν αποκλείεται να είναι και ο εκπρόσωπος του αναδόχου.
Για την αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων του αναδόχου γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του
αναδόχου στον εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων
του αναδόχου ή των μελών του σε περίπτωση αναδόχου σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση
του εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας που παρακολουθεί και
επιβλέπει την εκτέλεση της σύμβασης (Υπηρεσία) . Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των
εκπροσώπων γνωστοποιείται ομοίως στον εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύμβασης στον
παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την
γνωστοποίηση των μεταβολών.
Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και τον αντίκλητό του. Σε
περίπτωση αναδόχου σύμπραξης, ως έδρα του αναδόχου θεωρείται η έδρα του εκπροσώπου του.
Αντίκλητος του αναδόχου ορίζεται φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στην έδρα της Υπηρεσίας και
αποδέχεται το διορισμό του με δήλωση που περιλαμβάνεται στο κείμενο της σύμβασης ή υποβάλλεται
με ιδιαίτερο έγγραφο. Στον αντίκλητο γίνονται νόμιμα, αντί του αναδόχου, οι κοινοποιήσεις των
εγγράφων της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος μπορεί να αντικαταστήσει τον αντίκλητό του, μέχρι όμως την
υποβολή της σχετικής δήλωσης με την οποία αντικαθίσταται, οι κοινοποιήσεις νομίμως γίνονται στον
αντίκλητο. Η Υπηρεσία δικαιούται να απαιτήσει από τον ανάδοχο την αντικατάσταση του αντικλήτου,
αν ο τελευταίος δεν παραλαμβάνει τα έγγραφα που απευθύνονται προς τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος
υποχρεούται να συμμορφωθεί αμέσως στην απαίτησή της.
2.3 Επίβλεψη της Σύμβασης
Η διοίκηση της σύμβασης ασκείται από την Υπηρεσία που παρακολουθεί και επιβλέπει την εκτέλεση
της σύμβασης η οποία και είναι αρμόδια να ορίσει να γνωστοποιήσει στον ανάδοχο τα πρόσωπα που
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θα επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. Για τη Διοίκηση και την Επίβλεψη της
Σύμβασης ισχύουν τα όσα αναγράφονται στο άρθρο 216 του Ν.4412/2016.
2.4 Τροποποίηση της Σύμβασης
Για την ενδεχόμενη Τροποποίηση της Σύμβασης, κατά τη διάρκειά της, ισχύουν τα όσα αναγράφονται
στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016.
2.5 Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο
Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την υποβολή των παραδοτέων αναγράφονται αναλυτικά στο
ΠΑΡΑΤΗΜΑ Ι «Τεχνικά Δεδομένα- Τεχνικές Προδιαγραφές»
Άρθρο 3: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των
υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με την υποβολή της
προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή
και σιωπηρή έγκριση της αναθέτουσας. Τεκμαίρεται ότι η Υπηρεσία αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά,
εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα που δήλωσε
κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους
της ομάδας. Η Υπηρεσία ερευνά τους λόγους αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή
του με αντίστοιχο στέλεχος που διαθέτει τουλάχιστον τα ίδια προσόντα, αν η αποχώρηση οφείλεται σε
σπουδαίο λόγο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση αντικατάστασης σκύλου που θα πρέπει να
δηλωθεί και να αντικατασταθεί με ίσης αξίας και ικανότητας που θα διαθέτει τα κατάλληλα
πιστοποιητικά. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Επίσης θα πρέπει να μεριμνά για την ευζωία των σκύλων. Η
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 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.
Άρθρο 4: ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
4.1 Αμοιβή του αναδόχου
Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της οικονομικής του προσφοράς.
4.2 Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωμή.
Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά ως ακολούθως :
Φάση Α
Διάρκεια 6 μήνες - πληρωμή ποσοστού 5% του συνολικού συμβατικού αντικειμένου μετά την
παραλαβή των παραδοτέων της φάσης Α
Φάση Β
Διάρκεια 4 μήνες - πληρωμή ποσοστού 15% του συνολικού συμβατικού αντικειμένου μετά την
παραλαβή των παραδοτέων της ΦΑΣΗΣ Β
Φάση Γ
Διάρκεια 4 μήνες - πληρωμή ποσοστού 20% του συνολικού συμβατικού αντικειμένου μετά την
παραλαβή των παραδοτέων της ΦΑΣΗΣ Γ
Φάση Δ
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Διάρκεια 4μήνες - πληρωμή ποσοστού 25% του συνολικού συμβατικού αντικειμένου μετά την
παραλαβή των παραδοτέων της ΦΑΣΗΣ Δ
Φάση Ε
Διάρκεια 4 μήνες - πληρωμή ποσοστού 15% του συνολικού συμβατικού αντικειμένου μετά την
παραλαβή παραδοτέων της ΦΑΣΗΣ Ε
Φάση ΣΤ
Διάρκεια 4μήνες - πληρωμή ποσοστού 10% του συνολικού συμβατικού αντικειμένου μετά την
παραλαβή παραδοτέων της ΦΑΣΗΣ ΣΤ
Φάση Ζ
Διάρκεια 6 μήνες - πληρωμή ποσοστού 10% του συνολικού συμβατικού αντικειμένου μετά την
παραλαβή παραδοτέων της ΦΑΣΗΣ Ζ και την Ολοκλήρωση της σύμβασης
Διευκρινίζεται ότι:
Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες
πληρωμές στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης και συντάξεων,
επαγγελματικών, δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΤΜΕΔΕ, ΕΦΚΑ, ΤΕΕ κ.λπ.
Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο,
με την πληρωμή κάθε λογαριασμού. Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε έναν μήνα από την
έγκριση (ρητή ή σιωπηρή) του λογαριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα
ως άνω δικαιολογητικά.
Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα μετακινήσεων, ειδικά
και γενικά έξοδα κ.λπ.) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση των
εργασιών. Δεν αναγνωρίζονται λόγοι προσαύξησης της αμοιβής, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
στον νόμο.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να διαλύσει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της στις περιπτώσεις
που προβλέπονται από το άρθρο 133 του Ν.4412/2016 και να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, όπως
ορίζεται στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016.
Τα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται από
την αναθέτουσα θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 5: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από ξένη τράπεζα τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία από τις
επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη
μετάφραση στα ελληνικά.
Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου προς την απαίτηση
μέρους των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης, η αναθέτουσα αρχή εισπράττει την εγγύηση
με έγγραφη δήλωσή της προς τον εγγυητή. Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την
ευθύνη του αναδόχου για αποζημίωση της αναθέτουσας αρχής σε περίπτωση που αυτή υποστεί ζημία
μεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων.

Άρθρο 6:ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Αν ο ανάδοχος, με υπαιτιότητά του δεν τηρεί τις συμβατικές προθεσμίες περαίωσης των εργασιών της
σύμβασης, βαρύνεται με ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν.4412/2016. Οι ποινικές
ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Υπηρεσίας και κοινοποιούνται στο ανάδοχο. Εισπράττονται
μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως μετά την επιβολή τους ή, σε περίπτωση υποβολής
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ένστασης, μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως μετά την απόρριψη της ένστασης από την
αρμόδια υπηρεσία.

Άρθρο 7:ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7.1 Έκπτωση Αναδόχου
Εφόσον ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές
της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, κηρύσσεται έκπτωτος.
Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ειδική ποινική ρήτρα. Αν επιβλήθηκαν ποινικές
ρήτρες για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, μέχρι την οριστικοποίηση της έκπτωσης οι ρήτρες
αυτές οφείλονται από τον ανάδοχο αθροιστικά, ενώ επιβάλλεται και η ποινική ρήτρα για την υπέρβαση
της συνολικής προθεσμίας, εφόσον υφίσταται ανάλογη περίπτωση.
7.2 Διάλυση της σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί στη διάλυση της σύμβασης, κατά τη
διάρκεια εκτέλεσής της, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 133 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 8: ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
8.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στα
τεύχη της προκήρυξης και τις ευθύνες που απορρέουν από τη σύμβαση, με επιδεξιότητα, επιμέλεια και
επαγγελματική κρίση. Αν ο ανάδοχος κληθεί από την αναθέτουσα να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ
αυτού (της αναθέτουσας) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη Σύμβαση. Εάν από τη
σύμβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στην αναθέτουσα ζητώντας σχετικές
οδηγίες. Με τη λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στην αναθέτουσα όλα τα
έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι
άλλο ανήκει σ΄ αυτόν. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως την αναθέτουσα για
περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με
τις οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση.
8.2 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο
Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε
άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής
αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του
Αναδόχου ή τρίτων.
8.3 Εκχώρηση Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων
Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και των
υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των περιπτώσεων που ο ανάδοχος
αποβιώσει, ή καταστεί ανίκανος λόγω ασθένειας ή άλλης αντικειμενικής αιτίας για την εκπλήρωση της
σύμβασης και γενικώς με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 195 του
Ν.4412/16.
8.4 Εμπιστευτικότητα
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος (και οι
προστεθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη συγκατάθεση της αναθέτουσας, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε
γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.
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8.5 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων
Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο (και τους
προστεθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία της
αναθέτουσας, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων και των στελεχών που
παρακολουθούν τη σύμβαση του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στην
αναθέτουσα στον χρόνο που προβλέπεται στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο
λήξη ή λύση της Σύμβασης. Αν είναι υποχρέωση του αναδόχου να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε
ηλεκτρονική μορφή, υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την
ανάκτηση / διαχείρισή τους.
8.6 Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία σε
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους προστεθέντες του) ή από τις υπηρεσίες της
αναθέτουσας με την βοήθεια / καθοδήγηση του αναδόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από
αναλυτικό υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει:
 τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε,
 την ονομασία του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του συντάκτη και του
ιδιοκτήτη του, και
 σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών υπολογισμού,
του τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι υπολογισμοί να μπορούν
να ελεγχθούν με άλλες κλασσικές μεθόδους ή με άλλα προγράμματα.
8.7 Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου
Τα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για
την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, υποχρεούται να θέσει στη
διάθεση της αναθέτουσας όποτε του ζητηθεί.
Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως η αναθέτουσα το
δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς περιορισμούς για θέματα που
σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης.
8.8 Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου
Ο ανάδοχος (και σε περίπτωση ένωσης όλα τα μέλη της) υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις
κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και ενδεικτικά:




την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) και υποβολής
των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., κλπ.,
την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία,
την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων του

Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών επιχειρήσεων του
Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στον Εργοδότη όλα τα σχετικά δικαιολογητικά
έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
8.9 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του
Ο ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης) υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις
του που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία (ΕΦΚΑ ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ
κλπ), για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης.
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8.10 Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της
αναθέτουσας, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή
την αναθέτουσα.
8.11 Αλληλογραφία του Αναδόχου με την αναθέτουσα αρχή
Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του αναδόχου και της αναθέτουσας αρχής μπορούν να
αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με ταχυδρομείο (συστημένο ή απλό ή με ταχυμεταφορά)
και να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 9: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ)
9.1 Παροχή υφισταμένων στοιχείων
Η αναθέτουσα υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που
αναφέρονται στον Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις
παραδώσει.
9.2 Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου
Η αναθέτουσα υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα την αμοιβή στον Ανάδοχο, κατά τους όρους του
άρθρου 200 του Ν.4412/2016 και της Διακήρυξης.
Άρθρο 10: ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ
10.1 Ισχύουσα νομοθεσία
Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο.
10.2 Καλόπιστη εφαρμογή της σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες
υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με
πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης.
10.3 Λάθη / ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Αναδόχου
Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόμενες διατάξεις
ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, όπως
ορίζεται στο συμφωνητικό.
Λάθη ή παραλείψεις των συμβατικών τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της
σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην
υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της, που έλαβαν υπόψη
τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους.
10.4 Ανωτέρα βία
Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης βίας", τα οποία
σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συμβαλλομένων,
καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων,
εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα
υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από τον
νόμο ή τη σύμβαση.
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Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν δημιουργεί
δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση
υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω
γεγονότων ή περιστατικών.
Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
10.5 Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας
Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης δεν
δικαιολογούν την εκ μέρους του αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των
καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από τον
νόμο. Αν, παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ (Ι έως και VII)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι:

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II:

Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: Κατάλογος παρόμοιας φύσης παροχής υπηρεσιών
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους
σπουδών και
επαγγελματικά προσόντα)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:

Υποδείγματα για την τεχνική προσφορά

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: Πίνακας προτεινόμενου προσωπικού
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: Πίνακας με στοιχεία από προηγούμενη συνεργασία μεταξύ των μελών της
ομάδας παροχής
υπηρεσίας
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙV:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: Πίνακας σκύλων που θα συμμετάσχουν στις ΟΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: Πίνακας προδιαγραφών σκύλου

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ V:

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VI:

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VIΙ:

Υπόδειγμα Συμφωνητικού
1
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός
αριθμός
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ:
[][][][]/S [][][][][][]

0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες
θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης
(π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό
επίπεδο:
(π.χ.
www.promitheus. gov.gr/[ΑΔΑΜ
Προκήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας
σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη

ονομασία:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:
Δικτυακός τόπος (εφόσον
υπάρχει):

www.ypeka.gr

Πόλη:

ΑΘΗΝΑ

Οδός και αριθμός:

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 147

Ταχ. κωδ.:

11251

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Α.

Τηλέφωνο:

210866772

ΨΑΪΛΑ

φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο:

a.psaila@prv.ypeka.gr

Χώρα:

GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ
Τίτλος:

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ»

Σύντομη περιγραφή:

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή γενικών υπηρεσιών για την καταπολέμηση
χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων με την υιοθέτηση βιώσιμων και αειφορικών
λύσεων που θα δώσει ουσιαστικές απαντήσεις στα ειδικότερα ζητήματα που
συνεπικουρούν για τη συνέχιση του φαινομένου της χρήσης δηλητηριασμένων
δολωμάτων. Οι στόχοι του έργου θα επιτευχθούν μέσα από τη Συγκέντρωσηανάλυση- σύνθεση στοιχείων και αναλυτική πρόταση εφαρμογής Ολοκληρωμένου
Σχεδίου Αντιμετώπισης της χρήσης ΔΔ , την Εκπαίδευση στοχευμένων ομάδων
πληθυσμού, δράσεις προβολής, ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση γενικού πληθυσμού και
μέσω Έργου πρόληψης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων με χρήση Ομάδων
Ανίχνευσης, ταυτοποίηση- καταγραφή κρουσμάτων και έκδοση χαρτών και οδηγιών
πρόληψης. Η παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσεται στον κωδικό Κοινού Λεξιλογίου
Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 90721700-4 “Υπηρεσίες προστασίας ειδών υπό
εξαφάνιση” και
90700000-4 “Περιβαλλοντικές υπηρεσίες”.
Αριθμός αναφοράς αρχείου
που αποδίδεται στον φάκελο
από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα (εάν
υπάρχει):

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας
είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την
εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;
Απάντηση:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία
ή μειονεκτούντων εργαζομένων;
%
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις
οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή
μειονεξία
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό
[π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και
τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ή

η

πιστοποίηση

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα
κριτήρια επιλογής;
Ναι / Όχι
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;
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού
με άλλους;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς
από κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:

που συμμετέχουν

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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

ο

Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη: Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν)
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
ο οικονομικός φορέας
Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για
έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση,
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού
λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή
εγγράφων

στοιχεία

αναφοράς

των

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για
έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση,
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού
λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή
εγγράφων

στοιχεία

αναφοράς

των

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για
έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

20PROC007427737 2020-10-06
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση,
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού
λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή
εγγράφων

στοιχεία

αναφοράς

των

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για
έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση,
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού
λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή
εγγράφων

στοιχεία

αναφοράς

των

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση
της τρομοκρατίας
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για
έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση,
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού
λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή
εγγράφων

στοιχεία

αναφοράς

των

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση,
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού
λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή
εγγράφων

στοιχεία

αναφοράς

των

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα
εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος
όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι
άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ενεχόμενο ποσό

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή
εγγράφων

στοιχεία

αναφοράς

των

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων
ή επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους
τομείς του περιβαλλοντικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε
λήφθηκαν

τα

μέτρα

που

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού
λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή
εγγράφων

στοιχεία

αναφοράς

των

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους
τομείς του κοινωνικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε
λήφθηκαν

τα

μέτρα

που

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού
λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Επακριβή
εγγράφων

στοιχεία

αναφοράς

των

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους
τομείς του εργατικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε
λήφθηκαν

τα

μέτρα

που

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού
λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν
είναι
απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός
βάσει
του εφαρμοστέου εθνικού
δικαίου χωρίς δυνατότητα
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας

σε

διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής

εκκαθάρισης; Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να
παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει
του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

20PROC007427737 2020-10-06

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει

υπαχθεί

ο

οικονομικός φορέας

σε

διαδικασία

πτωχευτικού

συμβιβασμού; Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν
είναι
απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός
βάσει
του εφαρμοστέου εθνικού
δικαίου χωρίς δυνατότητα
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν
είναι
απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός
βάσει
του εφαρμοστέου εθνικού
δικαίου χωρίς δυνατότητα
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από
το δικαστήριο;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν
είναι
απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός
βάσει
του εφαρμοστέου εθνικού
δικαίου χωρίς δυνατότητα
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν
είναι
απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός
βάσει
του εφαρμοστέου εθνικού
δικαίου χωρίς δυνατότητα
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει

διαπράξει

ο

οικονομικός

φορέας

σοβαρό

επαγγελματικό

παράπτωμα; Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού
λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς
με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ
πληροφορίες

αναφέρετε

λεπτομερείς

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού
λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή
εγγράφων

στοιχεία

αναφοράς

των

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ
πληροφορίες

αναφέρετε

λεπτομερείς

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή
εγγράφων

στοιχεία

αναφοράς

των

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης
της σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί
στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ
πληροφορίες

αναφέρετε

λεπτομερείς

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή
εγγράφων

στοιχεία

αναφοράς

των

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας
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σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με
την εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ
πληροφορίες

αναφέρετε

λεπτομερείς

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού
λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή
εγγράφων

στοιχεία

αναφοράς

των

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς
δηλώσεις,
απόκρυψη
πληροφοριών,
ανικανότητα
δικαιολογητικών, απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

υποβολής

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) 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) έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα, και δ) 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 σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
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παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
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 προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά
μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως
περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς
από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες
απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των
εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο εξής:
Αριθμός ετών
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
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 προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
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/γνωστοποίηση.

Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: παροχή υπηρεσιών είδους που έχει προσδιοριστεί
Μόνο για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του
σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις
ημερομηνίες και τους
δημόσιους ή ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να
ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
Περιγραφή
Ποσό

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..
Αποδέκτες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων
Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων κατέχονται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, και/ή (ανάλογα με τις
απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα
έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης) β) τα διευθυντικά στελέχη του:
Παρακαλώ περιγράψτε
-
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω
αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι
έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος
και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, 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 δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο
οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων)
που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να
το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή
ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο
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Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(ές): Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ ΦΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 10ΕΤΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

Τίθεται η επωνυμία της Εταιρίας η του Φυσικού προσώπου που αφορά ο
κατάλογος. Σε περίπτωση σύμπραξης υποβάλλεται ξεχωριστός κατάλογος
για κάθε μέλος αυτής.

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ:

Τίθεται ο τίτλος έργου

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :

Αναγράφεται ο πλήρης τίτλος της σύμβασης

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

Αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του φορέα, Κύριος του έργου, Προϊστάμενη
Αρχή, Δ/νουσα Υπηρεσία

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του Αναδόχου σχήματος. Σε περίπτωση
Σύμπραξης αναγράφονται όλοι οι εταίροι αυτής. Σε περίπτωση Κ/Ξ ο
τίτλος της Κ/Ξ και όλοι οι εταίροι αυτής

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Τίθεται η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Τίθεται η ημερομηνία έγκρισης της Σύμβασης μαζί με τον αριθμό της
εγκριτικής απόφασης. Αν δεν έχει γίνει ακόμα η έγκριση αναφέρονται οι
λόγοι. Αν έχει εγκριθεί ενδιάμεσο στάδιο αναγράφεται η ημερομηνία και η
εγκριτική απόφαση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Γίνεται συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών, κατά τρόπο που να προκύπτει
σαφώς το αντικείμενο και να είναι δυνατόν η Υπηρεσία να αξιολογήσει εάν
ανήκει η όχι σε παρόμοιας φύσης με την υπό ανάθεση μελέτη.
ΑΜΟΙΒΗ – % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Αναγράφεται η τελική αμοιβή του έργου στο οποίο συμμετέχει ο
υποψήφιος, το ποσοστό συμμετοχής του και η τελική προκύπτουσα
αμοιβή του.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Αναγράφεται το είδος του πιστοποιητικού που υποβάλλεται (π.χ.
Βεβαίωση Εργοδότη, Εγκριτική απόφαση, Υ.Δ. υποψηφίου κ.λπ.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------Ο κατάλογος συμπληρώνεται με όσες παρασχεθείσες υπηρεσίες παρόμοιας φύσης κρίνει ο υποψήφιος
Τόπος – Ημερομηνία
Σφραγίδα – Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου
Σημείωση: Το υπόψη προσάρτημα μπορεί να υποβληθεί και ως πίνακας με μορφή στηλών, των οποίων τα περιεχόμενα
θα είναι ακριβώς τα ίδια και χωρίς καμιά αλλοίωση από τα ζητούμενα στο παρόν υπόδειγμα.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:
…………………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
(Τίθεται ο τίτλος της Εταιρίας η του Φυσικού προσώπου που αφορά ο πίνακας. Σε
περίπτωση σύμπραξης αναγράφονται όλα τα μέλη αυτής.)

α/α

Ονοματεπώνυμο

1

2

Τίτλος σπουδών
(Διπλ/χος ΑΕΙ/ΤΕΙ–
Ειδικότητα)
3

Θέση στο
υποψήφιο σχήμα

Επαγγελματική Εμπειρία
(θεματικό αντικείμενο – συμβάσεις)

4

5

(Τόπος – Ημερομηνία)
Σφραγίδα – Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου

20PROC007427737 2020-10-06
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
1.

Επώνυμο:

2.

Όνομα:

3.

Ημερομηνία και τόπος γέννησης:

4.

Υπηκοότητα:

5.

Οικογενειακή Κατάσταση:

6.

Εκπαίδευση:
ΊΔΡΥΜΑ:
Ημερομηνία:
Από (μήνας/έτος)
Έως (μήνας/έτος)
Πτυχίο:

(Σε περίπτωση σπουδών σε περισσότερα του ενός Ιδρύματα ή περισσότερα του ενός πτυχία ο πίνακας τροποποιείται
κατάλληλα).
7.

Γλώσσες: (Βαθμοί 1 έως 5 για την ικανότητα, όπου 5 είναι το άριστα) :
ΓΛΏΣΣΑ
ΑΝΤΙΛΗΨΗ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Ελληνικά

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ

(Προστίθενται ή αφαιρούνται σειρές ανάλογα).
8.

Μέλος επαγγελματικών οργανισμών:

9.

Παρούσα θέση: (Αναγράφεται η σημερινή απασχόληση - θέση σε Επιχείρηση, Οργανισμό Δημοσίου ή Ιδιωτικού
τομέα, ελεύθερος επαγγελματίας κλπ).

10.

Έτη επαγγελματικής εμπειρίας: (Αναγράφονται τα συνολικά έτη πραγματικής επαγγελματικής εμπειρίας στο
εξειδικευμένο αντικείμενο του τομέα της υπηρεσίας και όχι τα έτη από κτήσεως πτυχίου).

11.

Κύρια προσόντα: (Αναγράφονται τα κύρια προσόντα και ικανότητες του ατόμου που προκύπτουν από την μέχρι
σήμερα επαγγελματική και άλλη εμπειρία του).



Επαγγελματική απασχόληση:
(Αναγράφεται η απασχόληση του σε όλες τις μέχρι σήμερα Επιχειρήσεις ή Υπηρεσίες ξεκινώντας από την
σημερινή θέση απασχόλησης σε σχέση πάντα με το εξειδικευμένο αντικείμενο του τομέα της υπηρεσίας. Δίδονται
στοιχεία όπως η χρονική διάρκεια παραμονής σε κάθε διαφορετική Επιχείρηση ή Υπηρεσία ή ενδεχομένως
διαφορετική θέση, οι αρμοδιότητες και ευθύνες που είχε σε κάθε θέση).
Χρονική διάρκεια:
Από (μήνας/έτος) έως (μήνας/έτος)
Χώρα:
Ονομασία Επιχείρησης – Υπηρεσίας:
Θέση στην Επιχείρηση – Υπηρεσία:
Αρμοδιότητες – ευθύνες:
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Χρονική διάρκεια:
Από (μήνας/έτος) έως (μήνας/έτος)
Χώρα:
Ονομασία Επιχείρησης – Υπηρεσίας:
Θέση στην Επιχείρηση – Υπηρεσία:
Αρμοδιότητες – ευθύνες:
Εμπειρία σχετική με την υπό ανάθεση υπηρεσία:
(Η αναγραφή ξεκινά από τις πλέον πρόσφατες υπηρεσίες. Τίθεται ο ίδιος χρονικός περιορισμός που αναγράφεται
στο Υπόδειγμα 1 του Προσαρτήματος Ι. Η εμπειρία αναφέρεται πάντα στο εξειδικευμένο αντικείμενο του τομέα της
υπηρεσίας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
Από (μήνας/έτος)
Έως (μήνας/έτος)

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΘΕΣΗ και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Τόπος – Ημερομηνία
Υπογραφή
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

α/α

ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΘΕΣΗ

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ

(Τόπος – Ημερομηνία)
Σφραγίδα – Υπογραφή
Νομίμου Εκπροσώπου
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
Πίνακας με στοιχεία από προηγούμενη συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας έργου τα οποία αφορούν χρονικό
διάστημα το πολύ δεκαετίας
Μέλη της
προτεινόμενης
ομάδας
παροχής
υπηρεσίας τα
οποία έχουν
συνεργαστεί και
στο παρελθόν

Τίτλος
παροχής
Υπηρεσίας

Φορέας
Ανάθεσης
(Προϊσταμένη
Αρχή)

Ανάδοχο
Μελετητικό
σχήμα
(Συμπράττοντα
γραφεία
μελετών)

Έναρξη
Σύμβασης
-------------Περαίωση
Σύμβασης

Κύρια Είδη
Υπηρεσιών που
παρεσχέθησαν

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

Πιστοποιητικό ΝΑΙ /
ΟΧΙ (*)

(Τόπος – Ημερομηνία)
Σφραγίδα – Υπογραφή
Νομίμου Εκπροσώπου

(*)

Επισυνάπτεται πιστοποιητικό που μπορεί να είναι: Βεβαίωση Εργοδότη, Εγκριτική απόφαση παραλαβής, Υ.Δ. υποψηφίου
κλπ.

20PROC007427737 2020-10-06
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΚΥΛΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΟΑ
ΟΝΟΜΑ ΣΚΥΛΟΥ 1
ΦΥΛΗ
ΗΛΙΚΙΑ
ΦΥΛΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΣΙΠ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ
ΟΥΣΙΕΣ (ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ (ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)
ΟΝΟΜΑ ΣΚΥΛΟΥ 2
ΦΥΛΗ
ΗΛΙΚΙΑ
ΦΥΛΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΣΙΠ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ
ΟΥΣΙΕΣ (ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ (ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)
ΟΝΟΜΑ ΣΚΥΛΟΥ 3
ΦΥΛΗ
ΗΛΙΚΙΑ
ΦΥΛΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΣΙΠ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ
ΟΥΣΙΕΣ (ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ (ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)
ΟΝΟΜΑ ΣΚΥΛΟΥ ν….
ΦΥΛΗ
ΗΛΙΚΙΑ
ΦΥΛΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΣΙΠ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ
ΟΥΣΙΕΣ (ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ (ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΚΥΛΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΥΛΟΥ

ΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΟΝΟΜΑ ΣΚΥΛΟΥ
ΦΥΛΗ {ενδεδειγμένες φυλές χωρίς ωστόσο να ενέχουν ποινή
αποκλεισμού : Γερμανικός Ποιμενικός, Βελγικός Ποιμενικός
Μπόρντερ Κόλεϊ (Border Collie) Λαμπραντόρ (Labrador),Γκόλντεν
Ριτρίβερ (Golden Retriever), Μαλινουά (Malinois)}
ΗΛΙΚΙΑ (έως 3 ετών)
NAI / OXI
ΦΥΛΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ
ΟΥΣΙΕΣ (ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ* (ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)
*επιθυμητή όχι κριτήριο αποκλεισμού
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΣΙΠ
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΔΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΣΜΑΝΙΩΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΡΟΦΙΛΑΡΙΩΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ή
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΛΥΣΣΑΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΗΝΑ
ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΗΝΑ
ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΑ ΥΓΙΟΥΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΡΑΤΙΚΟ
ΦΟΡΕΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΗΝΑ
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ V
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/ Αναθέτοντος Φορέα1) .......... (Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος
Φορέα2) ........................................
Εγγύησή μας, υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ …………………………4 υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .................., ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση)
..............………….., ή
(ii)

[σε περίπτωση νομικού προσώπου]:
.......................…………………………….. ή

(πλήρη

επωνυμία)

.................,

ΑΦΜ:

.................

(διεύθυνση)

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ................., ΑΦΜ: ................... (διεύθυνση) ....................... …………………………….
β) (πλήρη επωνυμία) ..................., ΑΦΜ: ................... (διεύθυνση) ....................... …………………………..
γ) (πλήρη επωνυμία) ................,
…………………………………..5

ΑΦΜ:

...................

(διεύθυνση)

.......................

……………………….

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως
μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) .....................
Διακήρυξη/ Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .................... 6 της/του (Αναθέτουσας Αρχής /
Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/...............
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η
εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά,
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
σας μέσα σε ....................ημέρες 7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

1
2
3

4
5
6
7

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε
μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς.
Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014).
Όπως προηγούμενη υποσημείωση.
Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας
Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007
Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
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Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 8.
Ή
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται
η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της Διακήρυξης/ Πρόσκλησης/
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την
ημερομηνία λήξης της9.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε10.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

8

9

10

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα
(30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο
157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).
Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014

Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν
στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της
σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VI

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/ Αναθέτοντος Φορέα11) .......... (Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/
Αναθέτοντος Φορέα12) ........................................
Εγγύησή μας, υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ13.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ευρώ …………………………14 υπέρ
του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .................., ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση)
..............………….., ή
(ii)

[σε περίπτωση νομικού προσώπου]:
.......................…………………………….. ή

(πλήρη

επωνυμία)

.................,

ΑΦΜ:

.................

(διεύθυνση)

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ................., ΑΦΜ: ................... (διεύθυνση) ....................... …………………………….
β) (πλήρη επωνυμία) ..................., ΑΦΜ: ................... (διεύθυνση) ....................... …………………………..
γ) (πλήρη επωνυμία) ................, ΑΦΜ: ...................
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

(διεύθυνση)

.......................

……………………….

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως
μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση του/των τμήματος/των, ……..15/ της υπ αριθ. ……………….
Σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη/ Πρόσκληση/ Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος16 ………………………της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση,
αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....…. ημέρες17 από την απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης
13
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
14
Όπως προηγούμενη υποσημείωση.
15
Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία
υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
16
Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007
17
Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
11
12
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Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………. (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης18).
Ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα
μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε19.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

18

Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με
βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος
εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη

19

Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν
στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της
σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VIΙ: Υπόδειγμα Συμφωνητικού
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ»

ΑΘΗΝΑ
……………… /20..

1
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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Για την παροχή της υπηρεσίας με θέμα «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ» στο εξής και «έργο».
Στην Αθήνα σήμερα την ………… του μηνός ……………. του έτους 202., ημέρα ……………., στα γραφεία του ……………….., οδός
………………, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:
Α. το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), (στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή»), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μεσογείων 119,
Τ.Κ. 10192 και εκπροσωπείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Β. Η «………...», (στο εξής «Ανάδοχος») που εδρεύει ……………….. επί της οδού ……… Τ.Κ. …… και και εκπροσωπείται από
……………………αφού έλαβαν υπόψη:















Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Τις διατάξεις του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση. Λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133)
Τις διατάξεις του ΠΔ 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121
Τις διατάξεις του ΠΔ 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)» (Α’ 160),
Τη με αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/106937/3465 Υπουργική Απόφαση (Β’ 4321) «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή
Υπουργού», του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων
Κωνσταντίνο - Ευάγγελο Αραβώση» .
Τη με αριθμ πρωτ. 3163/04.04.2019 της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5030268 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»απόφαση ένταξης του έργου
Το γεγονός ότι η δημόσια δαπάνη της παρούσας σύμβασης καλύπτεται από πίστωση του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού της Πράξης «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ» (MIS 5030268), με
κωδικό έργου στο ΠΔΕ ….., η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/91496/2231/24-9-2020 Απόφαση έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού από τον
Υπηρεσιακό Γραμματέα Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Την υπ’ αριθμ……………../…..-….-20 προσφορά του Αναδόχου
Τη με αρ. πρωτ. ……………… επιστολή υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Τη με αριθμό ……………….. Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας , με
την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
Το με ………. έγγραφο του ΥΜΕΠΕΡΑΑ με το οποίο δίνεται η σύμφωνη γνώμη για το σχέδιο της παρούσας σύμβασης.
Τη με αρ. πρωτ. ………….….. επιστολή πρόσκλησης προς τον προσωρινό ανάδοχο για την υπογραφή της σύμβασης.
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή με το παρόν αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει τη γενική υπηρεσία
με θέμα «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ ».
Η παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):
90721700-4 και 90721700-4 (Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών υπηρεσιών και Υπηρεσίες προστασίας ειδών υπό
εξαφάνιση).
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την υπηρεσία αυτή και δεσμεύεται κατά την εκπόνησή της να
εφαρμόσει όσα αναφέρονται στο τεύχος τεχνικών δεδομένων.
Επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει όλες τις δράσεις που αναγράφονται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων
ανά φάση σύμβασης παράγοντας τα αντίστοιχα παραδοτέα όπως αποτυπώνονται και στον παρακάτω πίνακα.

ΦΑΣΗ Α
Α ΕΞ.

ΦΑΣΗ Β
Β ΤΕΤΡ

ΦΑΣΗ Γ
Γ ΤΕΤΡ.

ΦΑΣΗ Δ
Δ ΤΕΤΡ.
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ΦΑΣΗ Ε
Ε ΤΕΤΡ.

ΦΑΣΗ ΣΤ
ΣΤ ΤΕΤΡ.

ΦΑΣΗ Ζ
Ζ ΕΞ.
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Π 1.1.1.
Π 3.1.1.

Π 1.1.2. α
Π. 2.1.1.
Π 3.1.4.1.
Π 3.1.5
Π 3.1.6

Π 1.1.2.β
Π 2.1.2.
Π 2.2.1
Π 2.2.2
Π 2.2.3
Π 2.2.4
Π 2.2.5
Π 2.2.6.1
Π 2.3.1
Π 3.1.4.2.
Π 3.1.7.1

Π 1.1.3.α
Π 2.1.3.
Π 2.2.6.2
Π 2.3.2.
Π 2.3.3
Π 2.3.4
Π 3.1.4.3.
Π 3.1.7.2
Π 3.1.2

Π 1.1.3.β
Π 2.1.4.
Π 2.2.6.3
Π 2.3.5
Π 2.3.6
Π 3.1.4.4.
Π 3.1.7.3

Π 1.1.3.γ
Π 2.1.5 & Π 2.1.6.
Π 2.2.6.4
Π 2.3.7
Π 2.3.8
Π 3.1.4.5.
Π 3.1.7.4

Π 1.2.1.
Π 1.2.2.
Π 2.2.6.5
Π 2.4.1.
Π 3.1.4.6.
Π 3.1.7.5

Ειδικότερα θα πρέπει να εκτελέσει όλες τις δράσεις που περιλαμβάνονται στα
Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ1): «Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την καταπολέμηση της χρήσης Δηλητηριασμένων
δολωμάτων και εκ των υστέρων αξιολόγηση του συνολικού έργου»
Πακέτο Εργασίας 2 (ΠΕ2): «Εκπαίδευση στοχευμένων ομάδων πληθυσμού, δράσεις προβολής, ενημέρωση/
ευαισθητοποίηση γενικού πληθυσμού»
Πακέτο Εργασίας 3 (ΠΕ3): «Πιλοτικό έργο πρόληψης χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων με χρήση Ομάδων Ανίχνευσης,
ταυτοποίηση- καταγραφή κρουσμάτων και έκδοση χαρτών και οδηγιών πρόληψης»
και να παραδώσει τα αντίστοιχα παραδοτέα της κάθε δράσης σε κάθε πακέτο εργασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων.
Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό αποτελεί ένα από τα τεύχη της σύμβασης για την εκπόνηση της ως άνω υπηρεσίας, τα
οποία αναλυτικά και κατά τη σειρά ισχύος τους είναι τα εξής:
1. Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό
2. Η Διακήρυξη
3. Η Οικονομική προσφορά του Αναδόχου
4. Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου
5. Το Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης «Συγγραφή Υποχρεώσεων»
6. Το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης «Τεχνικά Δεδομένα – Τεχνικές προδιαγραφές»
7. Το Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης «Προεκτίμηση Αμοιβής»
Σε περίπτωση τυχόν αντικρουόμενων διατάξεων ή όρων στα συμβατικά τεύχη, ή για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς
από τη σύμβαση, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά τεύχος.
ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα δύο (32) μήνες και όχι αργότερα από 31/12/2023 και είναι καθαρός χρόνος.
Ο συμβατικός χρόνος αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού ο ανάδοχος υποχρεούται να
υποβάλει νέο χρονοδιάγραμμα, το οποίο μετά την έγκρισή του θα αποτελεί συμβατικό στοιχείο. Στο νέο χρονοδιάγραμμα
θα αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι υλοποίησης της σύμβασης τα ακριβή σημεία έναρξης κάθε δράσης και οι χρόνοι των
απαιτούμενων εγκρίσεων και ενεργειών της Υπηρεσίας, έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσμία.
Η υλοποίηση της σύμβασης που αφορά στην καταπολέμηση χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων μέσα από το πρίσμα
μιας «ολιστικής προσέγγισης» του προβλήματος με την υιοθέτηση βιώσιμων και αειφορικών λύσεων και απώτερο στόχο
4
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στην εξάλειψη των «κινήτρων» για την εκδήλωση αυτής της πρακτικής αλλά και ουσιαστικές απαντήσεις στα ειδικότερα
ζητήματα που συνεπικουρούν για τη συνέχιση του φαινομένου. Η υλοποίηση θα γίνει μέσα από 3 πακέτα εργασίας
Το ΠΕ1: «Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την καταπολέμηση της χρήσης Δηλητηριασμένων δολωμάτων και εκ των
υστέρων αξιολόγηση του συνολικού έργου»
Το ΠΕ2:«Εκπαίδευση στοχευμένων ομάδων πληθυσμού, δράσεις προβολής, ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση γενικού
πληθυσμού»
και το ΠΕ3: «Πιλοτικό έργο πρόληψης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων με χρήση Ομάδων Ανίχνευσης,
ταυτοποίηση- καταγραφή κρουσμάτων και έκδοση χαρτών και οδηγιών πρόληψης».
Σε κάθε Πακέτο Εργασίας περιλαμβάνονται μικρότερες και αλληλοσυμπληρούμενες δράσεις με διακριτά παραδοτέα
ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
Μεταξύ του χρόνου παράδοσης ενός παραδοτέου και έναρξης επόμενης δράσης δεν μεσολαβεί διάστημα “νεκρού χρόνου”
για την εξέταση των παραδοτέων. Ο ανάδοχος μπορεί να εκκινήσει την επόμενη δράση και αν απαιτηθούν διορθώσεις σε
προηγούμενο παραδοτέο καθ’ υπόδειξη της αναθέτουσας, οφείλει να τις κάνει χωρίς να είναι σε βάρος της εκτέλεσης του
έργου όπως περιγράφεται στο χρονοδιάγραμμα υλοποιήσεις.
Η Σύμβαση δύναται να παραταθεί με μονομερή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για χρονικό διάστημα έως ότου
καλυφθεί το συνολικό συμβατικό τίμημα. Ομοίως η Σύμβαση δύναται να ολοκληρωθεί νωρίτερα της προβλεπόμενης
διάρκειας σε περίπτωση κατά την οποία εξαντληθεί το συνολικό συμβατικό τίμημα.
Παράταση των προθεσμιών παρέχεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 217 του ν.4412/16, σύμφωνα με το οποίο, σε
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, η συνολική διάρκεια της
σύμβασης μπορεί να παραταθεί, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής (μέχρι το 50% αυτής) και
ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της. Αν λήξει η συνολική
διάρκεια της σύμβασης χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω,
διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
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, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση της εκτέλεσης και τη διοίκηση της σύμβασης θα ορίσει ως επόπτη
υπάλληλό της με κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία, με αρμοδιότητα όσα αναφέρονται στο άρθρο 216 του ν.4412/16 και
ιδίως τη διαρκή παρακολούθηση του Αναδόχου στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και τη συμμόρφωσή του με τις
συμβατικές του υποχρεώσεις, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, τον έλεγχο της πληρότητας και την παραλαβή των
παραδοτέων και την τήρηση φακέλου της σύμβασης.
Το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών εγκρίνεται από την επιτροπή παραλαβής κατά στάδια (φάσεις του
χρονοδιαγράμματος) και στο σύνολό της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.3 της προκήρυξης και στο κεφάλαιο
5 του τεύχους τεχνικών δεδομένων.
Τα επιμέρους στάδια (φάσεις) εκκινούν χωρίς να απαιτείται απαραιτήτως σχετική εντολή της υπηρεσίας παρακολούθησης
και διοίκησης της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 4
ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των ……….. ευρώ και ………. λεπτών (………….. €) χωρίς Φ.Π.Α.
Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται στο ποσό ……… (……….. €), χωρίς Φ.Π.Α.
Η σύμβαση σχετίζεται την πράξη «Καταπολέμηση Χρήσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων» και συγκεκριμένα με το
υποέργο 1. Η πράξη είναι ενταγμένη στον Άξονα 12 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», με κωδ. ΟΠΣ 5030268 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους, μέσω της ΣΑΕ 2751 (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΣΕ27510007)
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Η αμοιβή θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο τμηματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 και τα
προβλεπόμενα στο τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και στο Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων ως ακολούθως:
Φάση Α
Διάρκεια 6 μήνες - πληρωμή ποσοστού 5% του συνολικού συμβατικού αντικειμένου μετά την παραλαβή των παραδοτέων
της φάσης Α
Φάση Β
Διάρκεια 4 μήνες - πληρωμή ποσοστού 15% του συνολικού συμβατικού αντικειμένου μετά την παραλαβή των
παραδοτέων της ΦΑΣΗΣ Β
Φάση Γ
Διάρκεια 4μήνες - πληρωμή ποσοστού 20% του συνολικού συμβατικού αντικειμένου μετά την παραλαβή των παραδοτέων
της ΦΑΣΗΣ Γ
Φάση Δ
Διάρκεια 4μήνες - πληρωμή ποσοστού 25% του συνολικού συμβατικού αντικειμένου μετά την παραλαβή των παραδοτέων
της ΦΑΣΗΣ Δ
Φάση Ε
Διάρκεια 4μήνες - πληρωμή ποσοστού 15% του συνολικού συμβατικού αντικειμένου μετά την παραλαβή παραδοτέων της
ΦΑΣΗΣ Ε
Φάση ΣΤ
Διάρκεια 4μήνες - πληρωμή ποσοστού 10% του συνολικού συμβατικού αντικειμένου μετά την παραλαβή παραδοτέων της
ΦΑΣΗΣ ΣΤ
Φάση Ζ
Διάρκεια 6 μήνες - πληρωμή ποσοστού 10% του συνολικού συμβατικού αντικειμένου μετά την παραλαβή παραδοτέων της
ΦΑΣΗΣ Ζ και την Ολοκλήρωση της σύμβασης
Για την πληρωμή απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής για το τμήμα του έργου που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού
αντικείμενου, σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν. 4412/16.
β) Τιμολόγιο του αναδόχου.
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει, κατ΄ αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, και οποιοδήποτε άλλο
δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή της απαίτησης.
ΑΡΘΡΟ 5 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Αν ο Ανάδοχος, με υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συμβατικές προθεσμίες περαίωσης των εργασιών της σύμβασης,
βαρύνεται με ποινικές ρήτρες κατά το άρθρο 218 του ν.4412/16, ως ακολούθως:
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 ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ 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.
δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων, εφόσον
προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το
δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως.
Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται
σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.
Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και παρακρατούνται από
την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή καταβάλλονται από τον ίδιο.
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ΑΡΘΡΟ 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Η υπηρεσία θα παράσχει στον Ανάδοχο τις προδιαγραφές του έργου, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο τεύχος τεχνικών
δεδομένων της οικείας προκήρυξης και θα τον υποστηρίξει στη διαδικασία αναζήτησης των αναγκαίων για την εκτέλεση
της σύμβασης στοιχείων και πληροφοριών που είναι στην κατοχή άλλων φορέων.
Η υπηρεσία θα παρακολουθεί την πιστή εκτέλεση της σύμβασης και θα παρέχει στον Ανάδοχο κάθε αναγκαία
πληροφορία για τη βέλτιστη εκτέλεση του έργου του.
Τα παραδοτέα ανήκουν, μετά την παραλαβή τους, στην αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία μπορεί
να τα χρησιμοποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε περίπτωση, χωρίς πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση του
Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 7
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τις γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες που αναφέρονται στο άρθρο 8 του τεύχους συγγραφής
υποχρεώσεων της οικείας διακήρυξης.
Ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που θα του παρέχει η Αναθέτουσα Αρχή αποκλειστικά και μόνο για τις
ανάγκες του έργου. Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου όπως και μετά τη λήξη της, η αναπαραγωγή, η
αντιγραφή, η διάθεση σε τρίτους με ή χωρίς αμοιβή, η παραχώρηση ή η χρησιμοποίηση για άλλο έργο ή η δημοσίευσή
τους σε ιστοσελίδα του διαδικτύου.
Επισημαίνεται στον Ανάδοχο ότι η οποιαδήποτε χρήση των παρεχομένων στοιχείων, πέρα από τις ανάγκες του
συγκεκριμένου έργου, συνιστά παραβίαση του άρθρου 146 του Ποινικού Κώδικα.
Αν ο Ανάδοχος διαπιστώσει ότι κάποια από στοιχεία που του παρέχει η Αναθέτουσα Αρχή είναι ανακριβή, ασαφή ή
γενικώς ανεπαρκή και επηρεάζουν την αρτιότητα ή την εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης, θα την ειδοποιήσει εγγράφως
και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.
Ο Ανάδοχος θα συμμετέχει με δαπάνη του σε όλες τις συσκέψεις ή συγκεντρώσεις, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής ή
αλλού, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη διάρκεια ισχύος του παρόντος συμφωνητικού, καθώς και στις
διαδικασίες δημοσιοποίησης των εργασιών τα σύμβασης, εφόσον καλείται από την υπηρεσία που διοικεί το έργο.
Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των τελικών παραδοτέων με την ολοκλήρωση του έργου, με
τον τρόπο που περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών δεδομένων. Τα παραδοτέα θα παραδοθούν, σε ηλεκτρονική και έντυπη
μορφή, όπως περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών δεδομένων.
ΑΡΘΡΟ 8
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Τα παραδοτέα των φάσεων και οι ειδικές προδιαγραφές τους ορίζονται και περιγράφονται στο τεύχος τεχνικών δεδομένων
και στη διακήρυξη. Για τις εγκρίσεις των σταδίων, τις παραλαβές και τις διαδικασίες έκπτωσης του Αναδόχου
ακολουθούνται τα όσα ορίζονται στα άρθρα 219 και 221 του ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Για την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού ο Ανάδοχος κατέθεσε τη με αριθμό ………………………/ ..-..-2020
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, συνολικού ποσού ………… ευρώ και ……….
λεπτών (………….€), ποσό το
οποίο αντιστοιχεί στο 5% της συμβατικής αμοιβής της συγκεκριμένης συμβάσεως (χωρίς ΦΠΑ). Σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις παρ. 1β του άρθρου 302 του ν. 4412/16 η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της παρούσας.
Η παρεχόμενη εγγύηση καλύπτει στο σύνολό τους χωρίς καμία διάκριση την πιστή εφαρμογή από τον Ανάδοχο όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου σχετικά με την καλή και έγκαιρη
εκτέλεσή της.
Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την κατάπτωσή τους, εκδίδεται σχετικά αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της
υπηρεσίας. Τυχόν δε ένσταση του Αναδόχου κατά της αποφάσεως αυτής δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της
εγγυήσεως.
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ΑΡΘΡΟ 10
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οι διαφορές μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου επιλύονται κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 205, 205Α και
221 του ν. 4412/16. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της σύμβασης, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στον νόμο. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και ειδικότερα από τα
δικαστήρια των Αθηνών.
ΑΡΘΡΟ 11
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για όσα θέματα δεν καλύπτονται στο παρόν συμφωνητικό εφαρμόζονται τα λοιπά, κατά περίπτωση και σειρά ισχύος,
τεύχη της σύμβασης, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος, καθώς και οι σχετικές διατάξεις του ν.4412/16.
Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν, που αποτελείται από …..… σελίδες, σε 6 (έξι) αντίτυπα, που υπεγράφησαν
από τους συμβαλλόμενους. Από τα αντίτυπα, 1 (ένα) κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας για το αρχείο, από 1 (ένα) έλαβαν οι συμβαλλόμενοι, 1 (ένα) διαβιβάστηκε στον
υπόλογο διαχειριστή, 1 (ένα) στην Υπηρεσία Διαχείρισης του ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 1 (ένα) στην υπηρεσία που ασκεί τη
διοίκηση του έργου.
Η ημερομηνία έναρξης εργασιών είναι η ημερομηνία υπογραφής του παρόντος συμφωνητικού.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
……………….
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
…………………
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