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ΔΙΑΚΘΥΞΘ Αρ.  7/2021 

Ανοικτοφ, Διεκνι, άνω των ορίων, Θλεκτρονικοφ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ, για τθν ανάδειξθ αναδόχου 
παροχισ υπθρεςιϊν με ανοικτι διαδικαςία για τθν εκπόνθςθ του ζργου (υποζργα 1 & 2) «2θ 
Ανακεϊρθςθ Σχεδίων Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν δφο (2) Υδατικϊν Διαμεριςμάτων (ΥΔ) 
ΘΡΕΙΟΥ (EL05) και ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (EL09) ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ οδθγίασ 
2000/60/ΕΚ» (CPV: 90713000-8), ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ «Διατιρθςθ και Ρροςταςία του 
Ρεριβάλλοντοσ – Ρροαγωγι τθσ αποδοτικισ χριςθσ των πόρων (ΤΣ)» με διάκεςθ πίςτωςθσ φψουσ 
1.398.096,00 ΕΥΩ (με ΦΡΑ) ςε βάροσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Υποδομζσ Μεταφορϊν, 
Ρεριβάλλον & Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-2020» με  κωδικό MIS/ΟΡΣ 5052175 

 

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ  

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΘΣ  
ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΘΡΕΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

Ζχοντασ υπόψθ:  
1. τον ν. 4982/2021 (Α’36/09.03.2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ 

πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και 
τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία.» 

2. τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
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3. τον ν. 4738/2020 (Αϋ207) «φκμιςθ οφειλϊν και παροχι δεφτερθσ ευκαιρίασ και άλλεσ διατάξεισ». 

4. τον ν. 4782/2021 (Αϋ36) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου 
των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ το μείσ τθσ άμυνασ και τθσ 
αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία». 

5. τον ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 
2007 -2013», 

6. τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

7. τον ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

8. τθν παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

9. τον ν. 4700/2020 (ΦΕΚ Α' 127/29.06.2020) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

10.  το άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,1 

11. τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

12.  τον ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

13.  το άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150)  

14.  τον ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

15.  τον ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των 
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι 
προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ 
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το 
ν.3414/2005’’, κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ  του 
άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» 
κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ».   

16.  τον ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

                                                           
1
 Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ  για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων 
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17.  τον ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

18.  τον ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

19.  το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

20.  το π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

21.  το π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.» 

22.  τθν με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

23.  τθν με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

24.  των  ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

25.  τθν οδθγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου  και του Συμβουλίου τθσ 23θσ  Οκτωβρίου 2000 
για τθ κζςπιςθ πλαιςίου κοινοτικισ δράςθσ ςτον τομζα τθσ πολιτικισ των υδάτων  

26.  του ν. 3199/09.12.2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003) για τθν «προςταςία και διαχείριςθ των υδάτων -εναρμόνιςθ 
με τθν Οδθγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 23θσ Οκτωβρίου 
2000», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

27. το π.δ. 51/08.03.2007 (ΦΕΚ 54/Α/2007) «Κακοριςμόσ μζτρων και διαδικαςιϊν για τθν ολοκλθρωμζνθ 
προςταςία και διαχείριςθ των υδάτων ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ «για 
τθ κζςπιςθ πλαιςίου κοινοτικισ δράςθσ ςτον τομζα τθσ πολιτικισ των υδάτων» του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 23θσ Οκτωβρίου 2000», κατ' εξουςιοδότθςθ των διατάξεων του 
Άρκρου 15, παράγραφοσ 1 του Νόμου 3199/2003, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

28.  το άρκρου 111 του ν. 4622/2019 (Αϋ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: Οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια τθσ 
Κυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν οργάνων και κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ». 

29.  το Ρ.Δ. 141/2010 (234/Α/27.12.2010) Οργανιςμόσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου και Δυτικισ 
Μακεδονίασ Τισ εγκεκριμζνεσ: - 1θ Ανακεϊρθςθ Σχεδίου Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ ποταμϊν τθσ 
Θπείρου (ΦΕΚ Β 4664/2017) και - 1θ Ανακεϊρθςθ Σχεδίου Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ ποταμϊν 
Δυτικισ Μακεδονίασ (ΦΕΚ Β 4676/2017) 

30.  τθν με αρικμ.13912/15-05-2017 Απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν με τθν οποία διορίςτθκε 
Συντονιςτισ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ ο Μιχελάκθσ Βαςίλειοσ 
του Ρολυκάρπου (ΦΕΚ 250/τ. ΥΟΔΔ/26-05-2017 – ΑΔΑ:ΩΩΓΦ465ΧΚ7-Κ4Ω). 

31.  τθν με αρ. πρωτ. 8686/09-10-2020 Απόφαςθ του Ειδικοφ Γραμματζα  Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων 
ΕΤΡΑ και ΤΣ ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ «2Θ ΑΝΑΚΕΩΘΣΘ ΣΧΕΔΛΩΝ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΡΟΟΘΣ 
ΡΟΤΑΜΩΝ ΔΥΟ (2) ΥΔΑΤΛΚΩΝ ΔΛΑΜΕΛΣΜΑΤΩΝ (ΥΔ) ΘΡΕΛΟΥ EL05 ΚΑΛ ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ EL09 , 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΛΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2000/60/ΕΚ.» ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 
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«ΔΛΑΤΘΘΣΘ ΚΑΛ ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΤΟΥ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΡΟΑΓΩΓΘ ΤΘΣ ΑΡΟΔΟΤΛΚΘΣ ΧΘΣΘΣ ΤΩΝ ΡΟΩΝ 
(ΤΣ)» του Ε.Ρ. «Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ 

32.  τθν με αρ. πρωτ.4847/13-5-2021 Απόφαςθ διατφπωςθσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ 
Διαχείριςθσ του ΥΜΕ.Ρ.ΡΕ.Α.Α. για τθν ζγκριςθ του Σχεδίου του τεφχουσ Διακιρυξθσ και τθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ Δθμόςιασ Σφμβαςθσ. 

33.  τθν με αρ. πρωτ. 53834/19-05-2021 Απόφαςθ του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου-
Δυτικισ Μακεδονίασ, με τθν οποία εγκρίκθκε θ διενζργεια του διαγωνιςμοφ με ανοικτι διαδικαςία, 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, των όρων διακιρυξθσ και των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, για τθ ςφναψθ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ για τθν εκπόνθςθ του ζργου παροχισ υπθρεςιϊν «2θ Ανακεϊρθςθ Σχεδίων 
Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν δφο (2) Υδατικϊν Διαμεριςμάτων (ΥΔ) ΘΡΕΛΟΥ (EL05) και 
ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ (EL09) ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ οδθγίασ 2000/60/ΕΚ», με κωδικό 
πράξθσ ΣΑ: (Ε2751) και αρικμό κωδ. MIS /ΟΡΣ 5052175,με διάκεςθ πίςτωςθσ φψουσ 1.398.096,00 
ΕΥΩ (με ΦΡΑ) ςε βάροσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον & 
Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-2020» 

34. Τθν  µε αρικµ. 819/22-04-2021 (ΑΔΑ:6ΟΦΟ1Γ-ΩΨΚ) Απόφαςθ Ανάλθψθσ δζςμευςθσ υποχρζωςθσ 
τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου - ∆υτικισ Μακεδονίασ ςυνολικοφ 
ποςοφ 3.000,00€ για ζξοδα για εκδόςεισ και δθμοςιεφςεισ, που κα διατεκοφν από τον τακτικό 
προχπολογιςμό του φορζα 1903.999-03/ΑΛΕ 2420905001. 

35.  τθν με αρικμ. πρωτ. οικ. 159175/ 09-12-2020 (ΑΔΑ:ΨΤΔΤΟ1Γ-ΩΟΚ) του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ Θπείρου-Δυτικισ Μακεδονίασ περί ςυγκρότθςθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ 
ανοικτϊν διαγωνιςμϊν που αφοροφν τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου –Δυτικισ Μακεδονίασ  

 

Ρ    Ο  Κ  Θ    Υ  Σ  Σ  Ο  Υ  Μ  Ε 
 

1. Ανοικτό, Διεκνι, άνω των ορίων, ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟ  Δθμόςιο  Διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ 
προςφορζσ, για τθν ανάδειξθ αναδόχου παροχισ υπθρεςιϊν με ανοικτι διαδικαςία για τθν 
εκπόνθςθ του ζργου (υποζργα 1 & 2) «2θ Ανακεϊρθςθ Σχεδίων Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ 
Ροταμϊν δφο (2) Υδατικϊν Διαμεριςμάτων (ΥΔ) ΘΡΕΛΟΥ (EL05) και ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ (EL09) 
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ οδθγίασ 2000/60/ΕΚ» (CPV: 90713000-8), ςτον Άξονα 
Ρροτεραιότθτασ «Διατιρθςθ και Ρροςταςία του Ρεριβάλλοντοσ – Ρροαγωγι τθσ αποδοτικισ 
χριςθσ των πόρων (ΤΣ)» με διάκεςθ πίςτωςθσ φψουσ 1.398.096,00 ΕΥΩ (με ΦΡΑ) ςε βάροσ του 
Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον & Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-
2020» με  κωδικό MIS/ΟΡΣ 5052175 

2. Το ανωτζρω ποςό κατανζμεται ανά τμιμα, ωσ εξισ: 

ΤΜΘΜΑ 1  : «2θ Ανακεϊρθςθ των Σχεδίων Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν του Υδατικοφ 
Διαμερίςματοσ Δυτικισ Μακεδονίασ (EL 09)», εκτιμϊμενθσ αξίασ 746.225,00   ευρϊ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% (κακαρι αξία: 601.794,35 ευρϊ, ΦΡΑ: 144.430,65 ευρϊ) 

ΤΜΘΜΑ 2  : «2θ Ανακεϊρθςθ των Σχεδίων Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν του Υδατικοφ 
Διαμερίςματοσ Θπείρου (EL05)», εκτιμϊμενθσ αξίασ 651.871,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου 
ΦΡΑ 24% (κακαρι αξία: 525.702,42 ευρϊ,  ΦΡΑ: 126.168,58 ευρϊ) 
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3. Τρόποσ -Χρόνοσ Υποβολισ Ρροςφορϊν 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/2016 με χριςθ 
τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ,  φςτερα από ελάχιςτθ προκεςμία 
τριάντα πζντε (35) θμερϊν από τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ για δθμοςίευςθ ςτθν 
εφθμερίδα τθσ Ε.Ε., δυνάμει των διατάξεων του άρκρου 27 του ν. 4412/2016. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που 
ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 
Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» . 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΤΘΣ 
ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΣΤΘ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ 
ΤΟΥ ΕΣΘΔΘΣ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΕΝΑΞΘΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ 
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ  ΚΑΙ 

ΩΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

 

Θ Διαδικτυακι πφλθ  
www.promitheus.gov.gr   
του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

25-05-2021 

 

θμερ/νία :25-05-2021 

   ϊρα : 15.00 μ.μ. 

 

θμερ/νία: 23-06-2021 

ϊρα : 15.00 μ.μ. 

Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 6 τθσ τθσ ΥΑ Ρ1-2390/2013 «Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)».  

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα 
υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, 
θ ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

4. Ραρζχεται θ δυνατότθτα για υποβολι προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα, όπωσ 
αναλφονται  ςτον ανωτζρω πίνακα τθσ παρ. 2. 

5. Ρροςφορζσ οι οποίεσ αναφζρονται ςε μζροσ και όχι ςτο ςφνολο του αντικειμζνου ανά  τμιμα τθσ 
ςφμβαςθσ δεν κα λαμβάνονται υπόψθ. 

6. Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ κα είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι 
κριτθρίων τθσ παρα. 2.3.1 τθσ Διακιρυξθσ για κάκε τμιμα ςτο ςφνολο των απαιτοφμενων 
αντικειμζνων ανά τμιμα τθσ ςφμβαςθσ. 

7. Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 
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8. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ (παρ. 2.2.1. του 
Αναλυτικοφ Τεφχουσ τθσ Ρροκιρυξθσ) ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ 
ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), γ) 
τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 
τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν 
εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Για τθ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, κα πρζπει να ςυςτιςουν Κοινοπραξία.  
Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  
Το  κάκε ενδιαφερόμενο φυςικό ι νομικό πρόςωπο μπορεί να κατακζςει προςφορά για ζνα ι 
περιςςότερα Τμιματα, ωσ μζλοσ ενόσ και μόνο διαγωνιηόμενου ςχιματοσ (βλ. και § 2.2.3.9).  

9. Οι προςφορζσ κα ιςχφουν και κα δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ, για διάςτθμα δζκα (10) 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ  του διαγωνιςμοφ ιτοι 29-4-2022. Ρροςφορά θ οποία 
ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

10. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ για 
κάκε προςφορά ανά τμιμα ςτο διαγωνιςμό (ςφμφωνα με το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V-1), ποςοφ ίςου με το 
2% επί τθσ ςυνολικισ  εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, μθ ςυνυπολογιηόμενων των δικαιωμάτων 
προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ Φ.Ρ.Α., , με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ *άρκρο 72  
παρ. 1α του Ν. 4412/2016+.  

Το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν ςυμμετοχισ που αντιςτοιχεί ανά τμιμα αναγράφεται ςτθν 
παρ. 2.2.2.1 του Αναλυτικοφ Τεφχουσ τθσ Ρροκιρυξθσ.  

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο 
ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν 
ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του 
χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, ιτοι μζχρι 29-5-2022, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να 
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

11. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να 
διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ 
υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 παρ. 1.2 ζωσ 1.4 
τθσ αρικμ. 56902/215/19-05-2017 (1924/Β’) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)». 

12. Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν και ϊρα 11.00 π.μ., (29-06-2021), μζςω των 
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αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εφαρμοηόμενων κατά 
τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν 
(φμφωνα με τισ παρ.3.1.1.-3.1.2  του Αναλυτικοφ Σεφχουσ τθσ προκιρυξθσ). 

13. Θ παροχι διευκρινιςεων επί τθσ προκιρυξθσ κα γίνει  ςφμφωνα με τθν παρ. 2.1.3  του 
Αναλυτικοφ Τεφχουσ τθσ Ρροκιρυξθσ. 

14. Θ ιςχφσ των ςυμβάςεων  που κα ςυναφκοφν κα ξεκινοφν από τθν θμερομθνία που κα ορίηεται 
ςϋαυτζσ και κα είναι διάρκειασ 24 μθνϊν. Σε περίπτωςθ που θ υπογραφι του ιδιωτικοφ 
ςυμφωνθτικοφ γίνει πζραν τθσ 15θσ Νοεμβρίου του 2021 θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τθν 15θ Νοεμβρίου του 2023. 

15. Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ και των δφο τμθμάτων ανζρχεται ςτο ποςό του ενόσ 
εκατομμυρίου τριακοςίων ενενιντα οκτϊ χιλιάδων και ενενιντα ζξι ευρϊ (1.398.096,00 €) 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% ι ενόσ εκατομμυρίου εκατόν είκοςι επτά χιλιάδων τετρακοςίων 
ενενιντα ζξι ευρϊ και εβδομιντα επτά λεπτϊν χωρίσ Φ.Ρ.Α 24% (1.127.496,77€,  ). 

16. Θ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 1.6 του Αναλυτικοφ 
Τεφχουσ τθσ Διακιρυξθσ ωσ εξισ: 

 Θμερομθνία αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ  ςτθν Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν 
Κοινοτιτων: 19-05-2021 

Θμερομθνία αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ  για δθμοςίευςθ ςτον τοπικό τφπο: 25-05-2021.  

17. Κατά τα λοιπά και για τισ περιπτϊςεισ που δεν αναφζρονται ρθτά ςτθν παροφςα διακιρυξθ και τα 
παραρτιματα τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο  μζροσ τθσ, κα εφαρμόηονται οι κείμενεσ 
ςχετικζσ διατάξεισ. 

18. Λοιπζσ πλθροφορίεσ  παρζχονται από τθν Δ/νςθ Υδάτων Θπείρου Τθλζφωνο 2461090240 
(Αυρθλία Μοφλια),  από τθν Δ /νςθ Υδάτων Δυτ.Μακεδονίασ (Διοικθτιριο, ΗΕΡ Κοηάνθσ 50131 
Κοηάνθ) τθλζφωνο 24613050140 (Κων/να  Φιλθμζγκα) και από τθ Διεφκυνςθ Οικονομικοφ - Τμιμα  
Ρρομθκειϊν Δ.Υ και Κρ. Οχθμάτων  (Βορείου Θπείρου 20 – Λωάννινα) – Τθλζφωνο:  2651360339 
(Αντϊνθσ Μαυράκοσ). 

19. Ακολουκεί αναλυτικό τεφχοσ τθσ διακιρυξθσ, με τα παραρτιματα τα οποία αποτελοφν 
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ. 

     

                                                      

Ο Συντονιςτισ 
Αποκεντρωμζνθσ ∆ιοίκθςθσ  

Θπείρου  - ∆υτικισ Μακεδονίασ 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΟΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΘΣ 

ΣΥΝΘΜΜΕΝΑ: 
Αναλυτικό Τεφχοσ Ρροκιρυξθσ με τα Ραραρτιματα 
Ρερίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ 

ΚΟΙΝΟΡΟΙΘΣΘ (με email για ανάρτθςθ με αποδεικτικό ανάρτθςθσ) 
 Ρρόεδρο Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμοφ 
 Επιμελθτιρια Νομϊν Ρεριφζρειασ Θπείρου και Ρεριφζρειασ Δυτ. Μακεδονίασ. 

ΕΣΩΤΕΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ 



ΑΔΑ: Ψ4ΧΔΟΡ1Γ-ΤΡΡ



 

 

8 

                                                                                                                                         
ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ  
   Ταμείο Συνοχισ 
                                                           Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ                                          

1. Γραφείο Συντονιςτι  
2. Γραφείο ΓΔΕΛ 

3. Τμιματα Διοικθτικοφ Οικονομικοφ  
 
 

 

 ΔΙΑΚΘΥΞΘ 07/2021 

 «2θ Ανακεϊρθςθ Σχεδίων Διαχείριςθσ Λεκανϊν 
Απορροισ Ροταμϊν δφο (2) Υδατικϊν Διαμεριςμάτων 

(ΥΔ) Θπείρου (EL05) και Δυτικισ Μακεδονίασ (EL09) 
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ Oδθγίασ 

2000/60/ΕΚ» 
 

Υποζργα 1-2, με Κωδικό ΟΡΣ 5052175 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα 
«Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον & Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-

2020», με κωδικό πράξθσ  (MIS 5052175) 

 (CPV: 90713000-8) 

που κα διεξαχκεί ςφμφωνα με:  
α) τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και  

β) τουσ όρουσ τθσ παροφςασ   
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 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου-Δυτικισ 
Μακεδονίασ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Βορείου Θπείρου 20 

Ρόλθ Λωάννινα 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 45445 

Χϊρα2 Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS3 EL53 (Δυτ. Μακεδονία), EL54 (Ιπειροσ) 

Φαξ  

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  dydaton@apdhp-dm.gov.gr 

dydaton.dm@apdhp-dm.gov.gr 

gazisdim@apdhp-dm.gov.gr  

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ4 Δ/νςθ Υδάτων Θπείρου: Α. Μοφλια, 

Δ/νςθ Υδάτων Δυτ.Μακεδονίασ: Κ. Φιλθμζγκα 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) http://www.apdhp-dm.gov.gr 

/enimerosi/announcements.html 

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)5 http://www.apdhp-dm.gov.gr 

/enimerosi/announcements.html 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι 6 θ Κεντρικι Κυβερνθτικι Αρχι (KKΑ) και ανικει ςτθν ΓΕΝΛΚΘ ΚΥΒΕΝΘΣΘ, 
Υποτομζασ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ/Κεντρικι Διοίκθςθ/Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου-Δυτ. 
Μακεδονίασ (ΚΚΑ)7 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.8 

                                                           
2
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  

3
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων

 
 

4
 Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου και τθλεομοιοτυπικοφ μθχανιματοσ (FAX), θ διεφκυνςθ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ 
υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

5
 Εφόςον υπάρχει και για ςυμβάςεισ άνω των ορίων   

6
 Αναφζρεται το είδοσ τθσ Α.A., πχ Υπουργείο, Ρεριφζρεια, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, Νοςοκομείο, Διμοσ, ΑΕ  του Δθμοςίου 

κλπ και αν αποτελεί “κεντρικι κυβερνθτικι αρχι (ΚΚΑ)» ι “μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι” κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

7
 Αναφζρεται ςε ποια υποδιαίρεςθ του δθμόςιου τομζα ανικει θ Α.Α.: α) Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ Κεντρικισ 

Κυβζρνθςθσ, Υποτομζασ ΟΤΑ, Υποτομζασ ΟΚΑ) ι β) Δθμόςιοσ Τομζασ (Ρλθν Γενικισ Κυβζρνθςθσ) κατά τισ υποδιαιρζςεισ του 
άρκρου 14 του ν. 4270/14.  
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Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι ο ζλεγχοσ νομιμότθτασ των πράξεων τθσ 
Αυτοδιοίκθςθσ, θ διαχείριςθ κεμάτων κτιςθσ τθσ ελλθνικισ ικαγζνειασ και πολιτογράφθςθσ, θ διαχείριςθ 
κεμάτων χοριγθςθσ, ανανζωςθσ, απόρριψθσ, ανάκλθςθσ αδειϊν διαμονισ, θ διαχείριςθ, εποπτεία και 
εκκακάριςθ ιδρυμάτων, κλθροδοτθμάτων και ςχολαηουςϊν κλθρονομιϊν, θ εξειδίκευςθ γενικϊν 
κατευκφνςεων και εφαρμογι οδθγιϊν περιβαλλοντικισ, χωροταξικισ και πολεοδομικισ πολιτικισ, 
προςταςία και αξιοποίθςθ υδάτινων πόρων, ορυκτϊν πόρων και ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, 
εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ υλικϊν δθμοςίων ζργων και εκτζλεςθ ποιοτικϊν ελζγχων και θ εποπτεία, 
προςταςία και εκμετάλλευςθ δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων ςτο πλαίςιο τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ και 
εξάλειψθσ πυρκαγιϊν, ςφνταξθ δαςικϊν χαρτϊν, κζματα αναδαςμοφ, εποικιςμοφ, αλιείασ και γεωργικϊν 
εκμεταλλεφςεων. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ 9  

α)    Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ  μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.10 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

γ)        Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν Δ/νςθ Υδάτων Θπείρου & τθν Δ/νςθ Υδάτων Δυτ. 
Μακεδονίασ κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΡΔΘ-ΔΜ: http://www.apdhp-
dm.gov.gr/enimerosi/announcements.html (Ενότθτα → Ενθμζρωςθ → Ανακοινϊςεισ → 
Ρροκθρφξεισ). 

δ) H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ 
διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και 
ςυςκευζσ είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL) :. ): www.promitheus.gov.gr   

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ11 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ & Ενζργειασ (ΥΡΕΝ), 
Κωδ. ΣΑΕ 2751.  

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. 
ενάρικ. ζργου 2020ΣΕ27510092) και ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι ‘Ζνωςθ – Ταμείο Συνοχισ.  

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτθν Ρράξθ : 2Θ ΑΝΑΚΕΩΘΣΘ ΣΧΕΔΛΩΝ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΡΟΟΘΣ 
ΡΟΤΑΜΩΝ ΔΥΟ (2) ΥΔΑΤΛΚΩΝ ΔΛΑΜΕΛΣΜΑΤΩΝ (ΥΔ) ΘΡΕΛΟΥ EL05 ΚΑΛ ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ EL09, 

                                                                                                                                                                                                 
8
 Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΛΛ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Λ, παρ  1.5, Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) Άμυνα, γ) Δθμόςια τάξθ και αςφάλεια, 
δ) Ρεριβάλλον, ε) Οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) Υγεία, η) Στζγαςθ και υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ, θ) 
Κοινωνικι προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Τυχόν άλλθ δραςτθριότθτα. 

9
 Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16 

10
 Εάν θ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ, αντί για τα αναφερόμενα ςτο α) ςυμπλθρϊνεται:  «Η πρόςβαςθ ςτα 

ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ. Περαιτζρω πλθροφορίεσ παρζχονται ςτθν διεφκυνςθ (URL) : ………………………..» 
11

 Άρκρο 53 παρ. 2 εδ. η  ν. 4412/2016 
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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΛΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2000/60/ΕΚ.» ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ «ΔΛΑΤΘΘΣΘ 
ΚΑΛ ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΤΟΥ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΡΟΑΓΩΓΘ ΤΘΣ ΑΡΟΔΟΤΛΚΘΣ ΧΘΣΘΣ ΤΩΝ ΡΟΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Ρ. 
«Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ με βάςθ τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 
8686/9-10-2020 του ΕΥΔ/ΕΡ ΥΜΕΡΕΑΑ και ζχει λάβει κωδικό MIS 5052175.  

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ τθσ 2θσ Ανακεϊρθςθσ (περίοδοσ ιςχφοσ μζχρι το τζλοσ του 2027 ι τθν επόμενθ 
ανακεϊρθςι τουσ) των Σχεδίων Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν δφο (2) Υδατικϊν 
Διαμεριςμάτων (ΥΔ) ΘΡΕΛΟΥ (EL05) και ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ (EL09), ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ 
Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογι του Ν. 3199/2003, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, και του ΡΔ 
51/2007, είναι: 

 Θ επικαιροποίθςθ του προςδιοριςμοφ και του χαρακτθριςμοφ των επιφανειακϊν (ποτάμιων, 
λιμναίων, μεταβατικϊν και παράκτιων) και υπόγειων υδατικϊν ςυςτθμάτων. 

 Θ ενθμζρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ/ταξινόμθςθσ τθσ κατάςταςθσ/δυναμικοφ των επιφανειακϊν 
(οικολογικι, χθμικι), ςυμπεριλαμβανομζνων των ιδιαιτζρωσ τροποποιθμζνων και τεχνθτϊν, και των 
υπόγειων (ποςοτικι, ποιοτικι) υδατικϊν ςυςτθμάτων, με βάςθ τισ κατευκφνςεισ τθσ Α.Α. και κυρίωσ 
τα νζα δεδομζνα που είναι διακζςιμα από τθ λειτουργία του Εκνικοφ Δικτφου Ραρακολοφκθςθσ τθσ 
κατάςταςθσ των υδάτων.  

 Θ αξιολόγθςθ εκ νζου των επιφανειακϊν υδατικϊν ςυςτθμάτων που εμφανίηουν ςθμαντικζσ 

υδρομορφολογικζσ τροποποιιςεισ, προκειμζνου να κακοριςτοφν αυτά που ςυνιςτοφν ιδιαιτζρωσ 

τροποποιθμζνα (ΛΤΥΣ) και τεχνθτά (ΤΥΣ) υδατικά ςυςτιματα.   

 Θ επικαιροποίθςθ του καταλόγου των ςθμαντικϊν πιζςεων όπωσ ζχουν περιλθφκεί ςτθν 1θ 
Ανακεϊρθςθ Σχεδίων Διαχείριςθσ ΛΑΡ, κακϊσ και των επιπτϊςεϊν τουσ ανά Λεκάνθ Απορροισ και 
υδατικό ςφςτθμα.  

 Θ επικαιροποίθςθ του Μθτρϊου Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν, με βάςθ νζα ςτοιχεία που ζχουν 
προκφψει από τθν εφαρμογι ςχετικϊν Ενωςιακϊν Οδθγιϊν. 

 Θ επικαιροποίθςθ των ςτοιχείων για τα προγραμματιηόμενα ζργα/δραςτθριότθτεσ αξιοποίθςθσ 
υδατικϊν πόρων. 

 Θ επικαιροποίθςθ κατόπιν Εκτίμθςθσ ανάγκθσ ανακεϊρθςθσ Στρατθγικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ 
Φαινομζνων Λειψυδρίασ και Ξθραςίασ το οποίο υλοποιικθκε κατά τον 1ο Διαχειριςτικό Κφκλο. 

 Θ επανεξζταςθ των περιβαλλοντικϊν ςτόχων για όλα τα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά ςυςτιματα, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των ιδιαιτζρωσ τροποποιθμζνων και τεχνθτϊν.  

 Θ εκτίμθςθ τθσ προόδου ςε ςχζςθ με τθν επίτευξθ των περιβαλλοντικϊν ςτόχων τθσ Οδθγίασ, όπωσ 
ζχουν κακοριςκεί ςτθν 1θ Ανακεϊρθςθ Σχεδίων Διαχείριςθσ ΛΑΡ, με διευκρινιςεισ για τουσ 
περιβαλλοντικοφσ ςτόχουσ που δεν επιτεφχκθκαν. 

 Θ ανακεϊρθςθ των Ρρογραμμάτων βαςικϊν και ςυμπλθρωματικϊν Μζτρων για τθν προςταςία και 
τθν αποκατάςταςθ των υδατικϊν πόρων κάκε ΥΔ, όπωσ περιλαμβάνονται ςτθν 1θ Ανακεϊρθςθ 
Σχεδίων Διαχείριςθσ ΛΑΡ, ςφμφωνα με το Άρκρο 11 και το Ραράρτθμα VI τθσ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ 
(Άρκρο 12 και Ραράρτθμα VIII του ΡΔ 51/2007).  

 Θ επικαιροποίθςθ τθσ οικονομικισ ανάλυςθσ των χριςεων φδατοσ. 
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 Καταγραφι των διακρατικϊν ςυνεργαςιϊν και προϊκθςθ τθσ υλοποίθςθσ κοινϊν ι ςυμβατϊν 
Σχεδίων Διαχείριςθσ ςτισ διακρατικζσ λεκάνεσ απορροισ, ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ τθσ Α.Α. 

 Θ εκπόνθςθ τθσ Στρατθγικισ Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (Σ.Μ.Ρ.Ε.) για τον εντοπιςμό, 
περιγραφι και αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον από τθν εφαρμογι των 
προαναφερκζντων Ρρογραμμάτων Μζτρων και των Σχεδίων Διαχείριςθσ.  

 Θ κατάρτιςθ τθσ 2θσ Ανακεϊρθςθσ των Σχεδίων Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν των δφο (2) 
Υδατικϊν Διαμεριςμάτων (ΥΔ) ΘΡΕΛΟΥ (EL05) και ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ (EL09) 

 Θ πλθροφόρθςθ του κοινοφ και προϊκθςθ τθσ ενεργοφσ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και δθμοςιοποίθςθ 
και δθμόςια διαβοφλευςθ των Ρροςχεδίων Διαχείριςθσ, ςφμφωνα με το Άρκρο 14 τθσ Οδθγίασ 
2000/60/ΕΚ και το Άρκρο 15 του ΡΔ 51/2007. 

 Θ κάλυψθ των υποχρεϊςεων τθσ χϊρασ  ςε ςχζςθ με τθν υποβολι των απαιτοφμενων ςτοιχείων ςτθν 
ΕΕ ςχετικά με τθσ 2θ Ανακεϊρθςθ Σχεδίων Διαχείριςθσ ΛΑΡ, μζςω και του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ 
WISE (Water Information System for Europe), ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του Ευρωπαϊκοφ 
Οργανιςμοφ Ρεριβάλλοντοσ. 

 H Επικαιροποίθςθ των δεδομζνων κακϊσ και των αποτελεςμάτων από τθν υλοποίθςθ του  Ζργου: 
‘‘Ανάπτυξθ ςυςτθμάτων και εργαλείων διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων ςε 13 Υδατικά Διαμερίςματα τθσ 
χϊρασ’’ που ολοκλθρϊκθκε από το Υπουργείο  Ανάπτυξθσ, τον Δεκζμβριο του 2008 ςτα τμιματα που 
αφορά τα υδατικά διαμερίςματα (ΥΔ) ΘΡΕΛΟΥ (EL05) και ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ (EL09).  

 

Για τθν κατάρτιςθ τθσ 2θσ Ανακεϊρθςθσ Σχεδίων Διαχείριςθσ ΛΑΡ κα λθφκοφν υπόψθ: 

α) Οι αναλυτικζσ μεκοδολογίεσ, για κρίςιμα κζματα εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ, που 
διαμορφϊκθκαν από τθν Α.Α., ςτο πλαίςιο τθσ 1θσ Ανακεϊρθςθσ των Σχεδίων Διαχείριςθσ ΛΑΡ, οι οποίεσ 
βρίςκονται ςτθν ακόλουκθ θλεκτρονικι διεφκυνςθ: http://wfdver.ypeka.gr/el/management-plans-
gr/methodologies-gr/, κακϊσ και οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ Α.Α. για επιμζρουσ κρίςιμα κζματα τθσ 
2θσ  Ανακεϊρθςθσ Σχεδίων Διαχείριςθσ ΛΑΡ. 

β) Τα εγκεκριμζνα Σχζδια Διαχείριςθσ ΛΑΡ και όλα τα αναλυτικά κείμενα τεκμθρίωςισ τουσ, τα οποία 
ζχουν αναρτθκεί ςτθν ακόλουκθ θλεκτρονικι διεφκυνςθ: http://wfdver.ypeka.gr/, κακϊσ και τα 
εγκεκριμζνα Σχζδια Διαχείριςθσ Κινδφνων Ρλθμμφρασ (http://floods.ypeka.gr/). 

γ) Οι απαιτιςεισ όλων των Άρκρων και των Ραραρτθμάτων τθσ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ, του ΡΔ 51/2007 και 
του Ν. 3199/2003 (ειδικότερα τθσ παραγρ. 3 του Άρκρου 7 του Ν. 3199/2003), τθσ Κυγατρικισ Οδθγίασ 
2006/118/ΕΚ και τθσ ΚΥΑ 39626/2208/E130/2009, των Οδθγιϊν 2008/105/ΕΚ και 2006/11/ΕΚ.  

δ) Τα υπό διαμόρφωςθ Κείμενα Κατευκυντιριων Γραμμϊν ςχετικά με τα ςτοιχεία (γεωχωρικά δεδομζνα, 
βάςεισ, κλπ) που πρζπει να υποβλθκοφν ςτθν ΕΕ, ςτο πλαίςιο τθσ 2θσ Ανακεϊρθςθσ των Σχεδίων 
Διαχείριςθσ ΛΑΡ (WFD Reporting Guidance 2022, WISE GIS Guidance), κακϊσ και όλεσ οι υπό διαμόρφωςθ 
βάςεισ που πρζπει να ςυμπλθρωκοφν και να υποβλθκοφν ςτον Ευρωπαϊκό Οργανιςμό Ρεριβάλλοντοσ.  

Μζχρι τθ διαμόρφωςθ των Κείμενων Κατευκυντιριων Γραμμϊν και των βάςεων για τθν υποβολι τθσ 2θσ 
Ανακεϊρθςθσ των Σχεδίων Διαχείριςθσ ΛΑΡ, κα λαμβάνονται υπόψθ οι αντίςτοιχεσ κατευκφνςεισ και 
βάςεισ που διαμορφϊκθκαν για τθν υποβολι τθσ 1θσ Ανακεϊρθςθσ των Σχεδίων Διαχείριςθσ ΛΑΡ, οι 
οποίεσ βρίςκονται ςτθν ακόλουκθ θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 
http://cdr.eionet.europa.eu/help/WFD/WFD_521_2016. 
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ε) Θ Απόφαςθ Αρικμ. οικ. 135275/2017 (Β’ 1751) τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Υδάτων: «Ζγκριςθ γενικϊν 
κανόνων κοςτολόγθςθσ και τιμολόγθςθσ υπθρεςιϊν φδατοσ. Μζκοδοσ και διαδικαςίεσ  για τθν ανάκτθςθ 
κόςτουσ των υπθρεςιϊν φδατοσ ςτισ διάφορεσ χριςεισ του». 

ςτ) Πλα τα Κείμενα Κατευκυντιριων Γραμμϊν (Guidance Documents) για κφρια και κρίςιμα κζματα 
εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ, που ζχουν εκδοκεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, τα οποία 
βρίςκονται ςτθν ακόλουκθ θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm. 

η) Οι εκκζςεισ αξιολόγθςθσ τθσ 1θσ Ανακεϊρθςθσ Σχεδίων Διαχείριςθσ ΛΑΡ που κα υποβλθκοφν από τισ 
αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ τθσ ΕΕ, κακϊσ και οποιεςδιποτε ςυςτάςεισ τθσ ΕΕ για τθν κατάρτιςθ τθσ 2θσ 
Ανακεϊρθςθσ των Σχεδίων Διαχείριςθσ, όπωσ θ προειδοποιθτικι επιςτολι «EU PILOT 9895 (2021): 
Ελλείψεισ που εντοπίςτθκαν ςτθν αξιολόγθςθ των δεφτερων Σχεδίων διαχείριςθσ λεκάνθσ απορροισ 
ποταμοφ (ΣΔΛΑΡ). 
θ) Τα δεδομζνα του Εκνικοφ Δικτφου Ραρακολοφκθςθσ τθσ κατάςταςθσ των υδάτων, κακϊσ και οι ετιςιεσ 
εκκζςεισ αξιολόγθςθσ τθσ κατάςταςθσ των υδάτων που διαμορφϊνονται ςτο πλαίςιο τθσ λειτουργίασ του. 

κ) Ρλθροφορίεσ από άλλεσ ςχετικζσ μελζτεσ ι ζργα, οι οποίεσ εκπονοφνται ι ζχουν εκπονθκεί, ςε εκνικό ι 
περιφερειακό επίπεδο, από εμπλεκόμενεσ Υπθρεςίεσ, Φορείσ και Εκπαιδευτικά Λδρφματα τθσ χϊρασ 
κακϊσ και τα διακζςιμα δεδομζνα από εκνικζσ πλατφόρμεσ και βάςεισ δεδομζνων όπωσ το Εκνικό 
Μθτρϊο Σθμείων Υδρολθψίασ (ΕΜΣΥ) τθσ ΚΥΑ 145026/2014 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

ι) Ρρακτικζσ εφαρμογισ, από άλλα Κράτθ Μζλθ τθσ ΕΕ, με μεγαλφτερθ εμπειρία και τεχνογνωςία ςε 
κζματα εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ. 

ια) Τα αποτελζςματα του ζργου: ‘‘Ανάπτυξθ ςυςτθμάτων και εργαλείων διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων ςε 
13 Υδατικά Διαμερίςματα τθσ χϊρασ’’ που ολοκλθρϊκθκε από το Υπουργείο Ανάπτυξθσ, τον Δεκζμβριο 
του 2008. 

 
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 90713000-8   

 

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα: 

 

ΤΜΘΜΑ 1  : «2θ Ανακεϊρθςθ των Σχεδίων Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν του Υδατικοφ 
Διαμερίςματοσ Δυτικισ Μακεδονίασ (EL 09)», εκτιμϊμενθσ αξίασ 746.225,00   ευρϊ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% (κακαρι αξία: 601.794,35 ευρϊ, ΦΡΑ: 144.430,65 ευρϊ) 

ΤΜΘΜΑ 2  : «2θ Ανακεϊρθςθ των Σχεδίων Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν του Υδατικοφ 
Διαμερίςματοσ Θπείρου (EL05)», εκτιμϊμενθσ αξίασ 651.871,00 ευρϊ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% (κακαρι αξία: 525.702,42 ευρϊ,  ΦΡΑ: 126.168,58 
ευρϊ) 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι περιςςότερα τμιματα. 

Κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο δικαιοφται να ςυμμετζχει ςε ζνα και μόνο διαγωνιηόμενο ςχιμα είτε 
μεμονωμζνα, είτε ωσ μζλοσ ςφμπραξθσ ι κοινοπραξίασ για κάκε ζνα από τα δφο (2) Τμιματα. Σε αντίκετθ 
περίπτωςθ αποκλείονται από τθ διαδικαςία όλοι οι Διαγωνιηόμενοι, ςτθ ςφνκεςθ των οποίων ςυμμετζχει 
το πρόςωπο.  
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Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ και των δφο τμθμάτων ανζρχεται ςτο ποςό των 1.398.096,00 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 1.127.496,77…  ΦΡΑ : € 270.599,23). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε 24 μινεσ (για κάκε τμιμα τθσ). Σε περίπτωςθ που θ υπογραφι του 
ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ γίνει πζραν τθσ 15θσ Νοεμβρίου του 2021 θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τθν 15θ Νοεμβρίου του 2023. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
Ι – «ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ»  τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει  τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ θ οποία εκτιμάται βάςει κριτθρίων του άρκρου 86 ν. 
4412/2016 που ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ. 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

1. του ν. 4982/2021 (Α’36/09.03.2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του 
ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ 
τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία.» 

2. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

3. του ν. 4738/2020 (Αϋ207) «φκμιςθ οφειλϊν και παροχι δεφτερθσ ευκαιρίασ και άλλεσ διατάξεισ». 

4. του ν. 4782/2021 (Αϋ36) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ 
πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ το μείσ τθσ άμυνασ και 
τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία». 

5. του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 
2007 -2013», 

6. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

7. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και 
λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

8. τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

9. του ν. 4700/2020 (ΦΕΚ Α' 127/29.06.2020) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
υνζδριο» 
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10. του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και 
οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,12 

11. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και 
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

12. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

13. του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150)  

14. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό 
και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

15. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των 
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι 
προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ 
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το 
ν.3414/2005’’, κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ  του 
άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» 
κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ».   

16. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

17. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και 
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

18. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

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

20. του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

21. του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.» 

22. τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

23. τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

24. των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων 
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και 
του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και 
φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν 
αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

                                                           
12

 Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ  για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων 
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Και επιπλζον: 

25. τθσ οδθγίασ 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου  και του Συμβουλίου τθσ 23θσ  Οκτωβρίου 
2000 για τθ κζςπιςθ πλαιςίου κοινοτικισ δράςθσ ςτον τομζα τθσ πολιτικισ των υδάτων  

26. του ν. 3199/09.12.2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003) για τθν «προςταςία και διαχείριςθ των υδάτων -εναρμόνιςθ 
με τθν Οδθγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 23θσ Οκτωβρίου 
2000», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

27. του π.δ. 51/08.03.2007 (ΦΕΚ 54/Α/2007) «Κακοριςμόσ μζτρων και διαδικαςιϊν για τθν ολοκλθρωμζνθ 
προςταςία και διαχείριςθ των υδάτων ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ «για 
τθ κζςπιςθ πλαιςίου κοινοτικισ δράςθσ ςτον τομζα τθσ πολιτικισ των υδάτων» του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 23θσ Οκτωβρίου 2000», κατ' εξουςιοδότθςθ των διατάξεων του 
Άρκρου 15, παράγραφοσ 1 του Νόμου 3199/2003, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

28. του άρκρου 111 του ν. 4622/2019 (Αϋ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: Οργάνωςθ, λειτουργία και 
διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν οργάνων και κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ». 

29. του Ρ.Δ. 141/2010 (234/Α/27.12.2010) Οργανιςμόσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου και Δυτικισ 
Μακεδονίασ Τισ εγκεκριμζνεσ: - 1θ Ανακεϊρθςθ Σχεδίου Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ ποταμϊν τθσ 
Θπείρου (ΦΕΚ Β 4664/2017) και - 1θ Ανακεϊρθςθ Σχεδίου Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ ποταμϊν 
Δυτικισ Μακεδονίασ (ΦΕΚ Β 4676/2017) 

30. τθν με αρικμ.13912/15-05-2017 Απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν με τθν οποία διορίςτθκε 
Συντονιςτισ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ ο Μιχελάκθσ Βαςίλειοσ 
του Ρολυκάρπου (ΦΕΚ 250/τ. ΥΟΔΔ/26-05-2017 – ΑΔΑ:ΩΩΓΦ465ΧΚ7-Κ4Ω). 

31. τθν με αρ. πρωτ. 8686/09-10-2020 Απόφαςθ του Ειδικοφ Γραμματζα  Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων ΕΤΡΑ 
και ΤΣ ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ «2Θ ΑΝΑΚΕΩΘΣΘ ΣΧΕΔΛΩΝ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΡΟΟΘΣ ΡΟΤΑΜΩΝ 
ΔΥΟ (2) ΥΔΑΤΛΚΩΝ ΔΛΑΜΕΛΣΜΑΤΩΝ (ΥΔ) ΘΡΕΛΟΥ EL05 ΚΑΛ ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ EL09 , ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΛΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2000/60/ΕΚ.» ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ «ΔΛΑΤΘΘΣΘ ΚΑΛ 
ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΤΟΥ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΡΟΑΓΩΓΘ ΤΘΣ ΑΡΟΔΟΤΛΚΘΣ ΧΘΣΘΣ ΤΩΝ ΡΟΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Ρ. 
«Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ 

32. τθν με αρ. πρωτ.4847/13-5-2021 Απόφαςθ διατφπωςθσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ 
Διαχείριςθσ του ΥΜΕ.Ρ.ΡΕ.Α.Α. για τθν ζγκριςθ του Σχεδίου του τεφχουσ Διακιρυξθσ και τθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ Δθμόςιασ Σφμβαςθσ. 

33. τθν με αρ. πρωτ. 53834/19-05-2021 Απόφαςθ του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου-
Δυτικισ Μακεδονίασ, με τθν οποία εγκρίκθκε θ διενζργεια του διαγωνιςμοφ με ανοικτι διαδικαςία, 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, των όρων διακιρυξθσ και των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, για τθ ςφναψθ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ για τθν εκπόνθςθ του ζργου παροχισ υπθρεςιϊν «2θ Ανακεϊρθςθ Σχεδίων 
Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν δφο (2) Υδατικϊν Διαμεριςμάτων (ΥΔ) ΘΡΕΛΟΥ (EL05) και 
ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ (EL09) ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ οδθγίασ 2000/60/ΕΚ», με κωδικό 
πράξθσ ΣΑ: (Ε2751) και αρικμό κωδ. MIS /ΟΡΣ 5052175,με διάκεςθ πίςτωςθσ φψουσ 1.398.096,00 
ΕΥΩ (με ΦΡΑ) ςε βάροσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον & 
Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-2020» 

34. Τθν  µε αρικµ. 819/22-04-2021 (ΑΔΑ:6ΟΦΟ1Γ-ΩΨΚ) Απόφαςθ Ανάλθψθσ δζςμευςθσ υποχρζωςθσ 
τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου - ∆υτικισ Μακεδονίασ ςυνολικοφ 
ποςοφ 3.000,00€ για ζξοδα για εκδόςεισ και δθμοςιεφςεισ, που κα διατεκοφν από τον τακτικό 
προχπολογιςμό του φορζα 1903.999-03/ΑΛΕ 2420905001. 
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35. τθν με αρικμ. πρωτ. οικ. 159175/ 09-12-2020 (ΑΔΑ:ΨΤΔΤΟ1Γ-ΩΟΚ) απόφαςι μασ περί ςυγκρότθςθσ 
Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ ανοικτϊν διαγωνιςμϊν που αφοροφν τθν Αποκεντρωμζνθ 
Διοίκθςθ Θπείρου –Δυτικισ Μακεδονίασ  

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ  των προςφορϊν είναι θ 23/06/2021 θμζρα  Τετάρτθ και ϊρα 
15:00 π.μ.  

Θ διαδικαςία  κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ ,  τθν 29/06/2021, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 11:00 π.μ. 

 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 19/05/2021 
ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Αρικ. προκιρυξθσ ςτθν ΕΕ, S: 2021/S 098-257079). 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα καταχωρθκεί ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ).  

 Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί  ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
ςτθ διεφκυνςθ (URL):http://www.apdhp-dm.gov.gr/enimerosi/announcements.html 

 
Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016: 

 ςε μία  (1) θμεριςια νομαρχιακι εφθμερίδα /Νομό, όπου εδρεφουν οι Υπθρεςίεσ των φορζων που 
αφορά ο παρϊν διαγωνιςμόσ και μία εβδομαδιαία του Νομοφ τθσ ζδρασ.  

κατ’ εφαρμογι του άρκρου 4 του π.δ. 118/2007, όπωσ τροποποιικθκε με τθν περίπτωςθ 59 τθσ παρ. 1 
του άρκρου 377 του ν. 4412/2016 και τθρουμζνων των διατάξεων του ν. 3548/2007. 
 

Συγκεκριμζνα περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ κα δθμοςιευτεί ςτισ παρακάτω εφθμερίδεσ: 

 Εβδομαδιαία Λωαννίνων: 7ΜΕΕΣ 

 Θμεριςιεσ Τοπικζσ: 

 Λωάννινα:  Θπειρωτικόσ Αγϊν 

 Κεςπρωτία :  Θ Κεςπρωτικι 

 Ρρζβεηα:  ΒΘΜΑ τθσ Ρρζβεηασ 

 Άρτα:  Θχϊ Άρτασ 
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 Κοηάνθ:  Κάρροσ 

 Γρεβενά:  Ρρωϊνι 

 Καςτοριά:  Ορίηοντεσ 

 Φλϊρινα:  ΘΧΩ 

 
Θμερομθνία αποςτολισ τθσ περίλθψθσ τθσ προκιρυξθσ  για δθμοςίευςθ ςτον τοπικό τφπο: 25-05-2021 

 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο ι και τουσ αναδόχουσ (ςε 
περίπτωςθ φπαρξθσ περιςςοτζρων του ενόσ Αναδόχου), αναλογικά και με βάςθ τον προχπολογιςμό των 
επιμζρουσ υπθρεςιϊν ανά Ρεριφερειακι Ενότθτα/Νομό, που κα τουσ ανατεκοφν, για τισ νομαρχιακζσ 
εφθμερίδεσ, (κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του ν. 3548/2007, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το άρκρο 
46 του ν.3801/2007). Σε περίπτωςθ μθ ανάδειξθσ αναδόχου ι αναδόχων, για οποιοδιποτε λόγο, τα ζξοδα 
των δθμοςιεφςεων κα βαρφνουν τθν ανακζτουςα αρχι. 

Επιςθμαίνεται ότι οι αναδειχκζντεσ ανάδοχοι οφείλουν να προςκομίςουν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα 
νόμιμα παραςτατικά (εξόφλθςθ τιμολογίων) πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ι το αργότερο με 
τθν κατάκεςθ του πρϊτου τιμολογίου. 

Δ.  Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) κα αναρτθκεί (με αποδεικτικό ανάρτθςθσ)  
ςε ειδικοφσ χϊρουσ ωσ εξισ: 

 Στο Διοικθτιριο Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτα Λωάννινα  -  Βορείου Θπείρου 20, 454 45 
Λωάννινα. 

 Στα Επιμελθτιρια των περιοχϊν που εδρεφουν οι υπθρεςίεσ τθσ Απ.Δ.Θπ.-Δ.Μ. 
 Στα Τμιμα Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ, τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. 

 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 

 θ με αρ. S 2021/S 098-257079 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ  

 όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+  

 Θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ 

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ 
μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα 
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, 
δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 
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2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα, επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961,που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο 
αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν 
οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι 
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
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ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Για τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, κα πρζπει να ςυςτιςουν Κοινοπραξία.  

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  

4. Το  κάκε ενδιαφερόμενο φυςικό ι νομικό πρόςωπο μπορεί να κατακζςει προςφορά για ζνα ι 
περιςςότερα Τμιματα, ωσ μζλοσ ενόσ και μόνο διαγωνιηόμενου ςχιματοσ (βλ. και § 2.2.3.9).  

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ξεχωριςτισ 
για κάκε ΤΜΘΜΑ για το οποίο κα εκδθλϊςει ενδιαφζρον ο προςφζρων. Θ ανάλυςθ ποςοφ εγγφθςθσ 
ςυμμετοχισ ανά ΤΜΘΜΑ δίνεται ςτθ ςυνζχεια: 

για το ΤΜΘΜΑ 1 :   12.035,88 ευρϊ (δϊδεκα χιλιάδεσ τριάντα πζντε ευρϊ και ογδόντα οκτϊ λεπτά)  

για το ΤΜΘΜΑ 2 :   10.514,04 ευρϊ (δζκα χιλιάδεσ πεντακόςια δεκατζςςερα ευρϊ και τζςςερα λεπτά) 

 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) ςτθν υπθρεςία που 
διενεργεί το διαγωνιςμό (Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου-Δυτικισ Μακεδονίασ) εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για 
τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν 
φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων 
των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 29-5-2022, άλλωσ θ προςφορά 



ΑΔΑ: Ψ4ΧΔΟΡ1Γ-ΤΡΡ



 

 

24 

                                                                                                                                         
ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ  
   Ταμείο Συνοχισ 
                                                           Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ                                          

απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να 
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8, ι δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) 
ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 

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

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
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και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε  
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του 
ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

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

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

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

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

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

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

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ του εδαφίου 2.2.3.2 δεν κεωρείται ότι ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν 
ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 
Στθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό 
ερϊτθμα του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), του άρκρου 79, ι άλλου αντίςτοιχου 
εντφπου ι διλωςθσ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ 
όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει 
ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του. Οι α’ και β’ του εδαφίου 2.2.3.2 παφουν να εφαρμόηονται όταν 
ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ ανωτζρω υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ 
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι 
τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ διακανονιςμοφ.  

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
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ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 

 

2.2.3.3 Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  
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Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.  

2.2.3.4. Αποκλείεται, επίςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
τθσ παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 
3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ). 
2.2.3.5. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.  

2.2.3.6. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3.9. Απαγορεφεται, επί ποινι αποκλειςμοφ, θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό ενόσ νομικοφ προςϊπου ι 
ενόσ φυςικοφ προςϊπου, ςε περιςςότερεσ από μία ςυμμετοχζσ (ςχιματα διαγωνιηομζνων) και με 
οποιαδιποτε μορφι ςυνεργαςίασ, τθσ υπεργολαβίασ ςυμπεριλαμβανομζνθσ. Απαγορεφεται τα ίδια 
πρόςωπα τθσ ομάδασ ζργου να ςυμμετζχουν ςε περιςςότερα του ενόσ ςχιματα. Πλεσ οι Ρροςφορζσ ςτισ 
οποίεσ ςυμμετζχει (είτε αυτοτελϊσ ωσ υποψιφιοσ είτε ωσ μζλοσ μιασ υποψιφιασ ζνωςθσ προςϊπων ι 
κοινοπραξίασ ι ωσ οντότθτα/φορζασ ςτθν ικανότθτα τθσ οποίασ ςτθρίηεται ο προςφζρων οικονομικόσ 
φορζασ) ο ίδιοσ Συμμετζχων αποκλείονται από το Διαγωνιςμό.  

Σε περιπτϊςεισ εταιριϊν που ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό οι κυγατρικζσ τουσ, δεν δικαιοφνται να 
ςυμμετζχουν ςε άλλθ προςφορά, πζραν αυτισ ςτθν οποία ςυμμετζχει θ μθτρικι εταιρία. Σε αντίκετθ 
περίπτωςθ, κα αποκλείονται από τθ διαδικαςία όλα τα διαγωνιηόμενα ςχιματα, ςτθ ςφνκεςθ των οποίων 
ςυμμετζχουν και θ μθτρικι και θ κυγατρικι εταιρία. 

2.2.3.10. Απαγορεφεται, επί ποινι αποκλειςμοφ, να ςυμμετάςχει ςτο διαγωνιςμό νομικό πρόςωπο ι 
φυςικό πρόςωπο, ωσ μεμονωμζνοσ υποψιφιοσ ι ςε ζνωςθ φορζων ι με οποιαδιποτε μορφι 
ςυνεργαςίασ, που υλοποιεί ιδθ με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ, τμιμα του ζργου.  
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2.2.3.11 Αποτελεί λόγο ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων θ ταυτόχρονθ ςυμμετοχι διαγωνιηόμενου ςτθν 
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και ςτθν εκτζλεςθ των ςυμβάςεων για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ 
τθσ κατάρτιςθσ ζγκριςθσ και υποβολισ τθσ 2θσ Ανακεϊρθςθσ ΣΔΛΑΡ των υδατικϊν διαμεριςμάτων 
Θπείρου και Δυτικισ Μακεδονίασ, διότι ςε μια τζτοια περίπτωςθ κα υπιρχε ςφγχυςθ των ιδιοτιτων 
ελζγχοντοσ και ελεγχομζνου. Ωσ ςυμμετοχι ςτο ςχιμα που εκτελεί τθν παροφςα ςφμβαςθ νοείται είτε θ 
άμεςθ είτε θ ζμμεςθ. Το κϊλυμα αφορά και τα ςτελζχθ του διαγωνιηομζνου ςτθν παροφςα διαδικαςία. Θ 
παρά το κϊλυμα αυτό ςυμμετοχι αποτελεί λόγο αποκλειςμοφ από τον παρόντα διαγωνιςμό. 

 

Κριτιρια Επιλογισ 

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ  ςφμβαςθσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ 
ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 
4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι ζγκριςθ ι να είναι μζλθ 
ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ 
τουσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι 
μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον 
ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά μθτρϊα. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν υπό 
ανάκεςθ υπθρεςία. 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Πςον αφορά́ ςτθν οικονομικί και χρθματοοικονομικί επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψ θσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακέτουν μέςο γενικό ετθ́ςιο κύκλο εργαςιών για τισ τρεισ 
τελευταίεσ εκκακαριςμζνεσ οικονομικζσ χριςεισ ίςο ι μεγαλφτερο από το 50% του προχπολογιςμοφ του 
εκάςτοτε Τμιματοσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ για το οποίο υποβάλουν προςφορά.  

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν 
διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο μζςοσ γενικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν κα πρζπει να είναι ίςοσ με το 50% 
του προχπολογιςμοφ του εκάςτοτε Τμιματοσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ 
δραςτθριοποιείται.  

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων ι κοινοπραξίασ ο μζςοσ γενικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν κα 
υπολογίηεται ακροιςτικά για τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ. 
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2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

Οι προςφζροντεσ κα πρζπει να ζχουν αποδεδειγμζνεσ ικανότθτεσ, εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και ςθμαντικι 
εμπειρία, ςτον τομζα διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων από τθν εναρμόνιςθ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ 
(Ν.3199/2003) με τθν Οδθγία 2000/60/ΕΚ.  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται: 

α) κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ δεκαπενταετίασ ,  να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον μία ι περιςςότερεσ 
ςυμβάςεισ ωσ ανάδοχοι ςτον τομζα διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων από τθν εναρμόνιςθ τθσ εκνικισ 
νομοκεςίασ (Ν.3199/2003) με τθν Οδθγία 2000/60/ΕΚ και ςυγκεκριμζνα ςυμβάςεισ για τθν κατάρτιςθ των 
απαιτουμζνων από τθν Οδθγία, Σχεδίων Διαχείριςθσ Υδατικϊν Ρόρων ςε επίπεδο Υδατικοφ 
Διαμερίςματοσ. Οι ςυμβάςεισ αυτζσ πρζπει να ζχουν περατωκεί εντόσ τθσ τελευταίασ δεκαπενταετίασ από 
τθν θμερομθνία τθσ εγκριτικισ απόφαςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ αξία τθσ κάκε ςφμβαςθσ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 100.000€ για τα τμιματα 1 και 2. Οι υπθρεςίεσ 
αυτζσ μποροφν να ζχουν παραςχεκεί ςτο πλαίςιο ςυμβάςεων εκπόνθςθσ μελετϊν ι παροχισ υπθρεςιϊν 
τεχνικοφ ςυμβοφλου ι ςυμβοφλου διαχείριςθσ. Θ απαίτθςθ αυτι κα πρζπει να καλφπτεται ακροιςτικά 
από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ 

β) να διακζτει Ομάδα Ζργου κατ’ ελάχιςτον ωσ εξισ: 
Ομάδα ζργου με επικεφαλισ ζναν Υπεφκυνο Ζργου, ο οποίοσ κα είναι ο Συντονιςτισ τθσ Ομάδασ ζργου 
και κατά περίπτωςθ προςόντα όπωσ αναλφονται κατωτζρω: 

 
1. Ζνασ (1) επιςτιμονασ Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ για τθ κζςθ του υντονιςτι, με τουλάχιςτον 

20ετι εμπειρία και ιδιαίτερα ςε: 
 Τδρολογικά ι Τδρογεωλογικά ι περιβαλλοντικά κζματα διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων  
 ε μελζτεσ και υπθρεςίεσ  για κζματα εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ. 
 διοίκθςθ και ςυντονιςμό Ομάδων Ζργου παροχισ υπθρεςιϊν και τεχνικισ υποςτιριξθσ φορζων ςτθν 

υλοποίθςθ ζργων ι/και δράςεων που ςχετίηονται με τα φδατα.   
Ο υντονιςτισ κα πρζπει να ζχει ςυμμετάςχει ςτθν εκπόνθςθ  τουλάχιςτον μία μελζτθσ διαχείριςθσ 
υδατικϊν πόρων για τθν εναρμόνιςθ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ (Ν.3199/2003) με τθν Οδθγία 2000/60/ΕΚ 
και ςυγκεκριμζνα για τθν κατάρτιςθ των απαιτουμζνων από τθν Οδθγία, χεδίων Διαχείριςθσ Τδατικϊν 
Πόρων ςε επίπεδο Τδατικοφ Διαμερίςματοσ ςτθν Ελλάδα ι ςτθν αλλοδαπι.  

 

2. Ζνασ (1) επιςτιμονασ Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ για τθ κζςθ του Αναπλθρωτι υντονιςτι, με 
τουλάχιςτον 15ετι εμπειρία ςε:  
 Τδρολογικά ι Τδρογεωλογικά ι περιβαλλοντικά κζματα διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων 
 ε μελζτεσ και υπθρεςίεσ  για κζματα εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ. 
 διοίκθςθ και ςυντονιςμό Ομάδων Ζργου παροχισ υπθρεςιϊν και τεχνικισ υποςτιριξθσ φορζων ςτθν 

υλοποίθςθ ζργων ι/και δράςεων που ςχετίηονται με τα φδατα.   
 

Ο Αναπληρωηής Σσνηονιζηής θα πρέπει να έτει ζσμμεηάζτει ως μέλος ομάδας ζηην εκπόνηζη ηοσλάτιζηον μίας 

μελέηης διατείριζης σδαηικών πόρων για ηην εναρμόνιζη ηης εθνικής νομοθεζίας (Ν.3199/2003) με ηην Οδηγία 

2000/60/ΕΚ και ζσγκεκριμένα για ηην καηάρηιζη ηων απαιηοσμένων από ηην Οδηγία, Στεδίων Διατείριζης Υδαηικών 

Πόρων ζε επίπεδο Υδαηικού Διαμερίζμαηος ζηην Ελλάδα ή ζηην αλλοδαπή. 

 

Η ομάδα έργου θα πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον τουλάχιστον ηα παρακάηω ζηελέχη: 

 

3. Ζνασ (1) επιςτιμονασ Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ, με τουλάχιςτον 15ετι εμπειρία ςε:  
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 Τδραυλικά ι υδρολογικά κζματα διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων και  
 ε μελζτεσ και υπθρεςίεσ  για κζματα εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ. 

 

4. Ζνασ (1) επιςτιμονασ Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ με τουλάχιςτον 10ετι εμπειρία ςε: 
 Εκπόνθςθ ΜΠΕ ι ΜΠΕ ςε κζματα προςταςίασ και διαχείριςθσ υδατικϊν ςυςτθμάτων ςε επίπεδο 

ΛΑΠ και 
 αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ των επιφανειακϊν νερϊν και ταξινόμθςθ επιφανειακϊν υδατικϊν 

ςυςτθμάτων βάςει τθσ χθμικισ και οικολογικισ κατάςταςθσ αυτϊν ι/και 
 ςχεδιαςμό, εφαρμογι ι αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων προγραμμάτων παρακολοφκθςθσ 

ποιοτικϊν παραμζτρων επιφανειακϊν νερϊν και 
 εκπόνθςθ Μελετϊν Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων υδραυλικϊν ζργων με ςθμαντικι δυνθτικά 

επιρροι ςτα υδρομορφολογικά χαρακτθριςτικά επιφανειακϊν υδατικϊν ςυςτθμάτων, όπωσ για 
παράδειγμα ζργα ταμίευςθσ ι διευκζτθςθσ ι/και 

 αξιολόγθςθ τθσ επίδραςθσ τθσ ποιοτικισ κατάςταςθσ των υδάτων από απορρίψεισ ρφπων/υγρϊν 
αποβλιτων ςτα φδατα 
 

 
5. Ζνασ (1) επιςτιμονασ Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ με τουλάχιςτον 10ετι εμπειρία ςε: 
 εκπόνθςθ γεωργοτεχνικϊν μελετϊν και μελετϊν υπολογιςμοφ αρδευτικϊν αναγκϊν των 

καλλιεργειϊν και  
 ανάλυςθ ανκρωπογενϊν πιζςεων από αγροτικζσ πθγζσ ρφπανςθσ 

 
6. Ζνασ (1) επιςτιμονασ Γεωλόγοσ/Τδρογεωλόγοσ Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ με τουλάχιςτον 20ετι 

εμπειρία ςε: 
 Εκπόνθςθ υδρογεωλογικϊν μελετϊν και 
 κατάρτιςθ υδρολογικϊν ιςοηυγίων και 
 ζργα/δράςεισ που ςχετίηονται με διαχείριςθ υπόγειων υδροφορζων ςτα πλαίςια μελετϊν 

κατάρτιςθσ χεδίων Διαχείριςθσ Τδατικϊν Πόρων ςε επίπεδο Τδατικοφ Διαμερίςματοσ 
 

7. Ζνασ (1) επιςτιμονασ Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ, με τουλάχιςτον 15ετι εμπειρία ςε:  
 ςφνταξθ οικονομοτεχνικϊν μελετϊν και αναλφςεων και 
 εκπόνθςθ μελετϊν χρθματοοικονομικισ και οικονομικισ ανάλυςθσ επί ζργων αξιοποίθςθσ υδατικϊν 

πόρων και 
 ςχεδιαςμό και εφαρμογι κοςτολογικϊν μοντζλων και δεικτϊν 

 
 

8. Ζνασ (1) επιςτιμονασ Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ με εμπειρία τουλάχιςτον 8 ετϊν ςε: 
 υδρολογικά κζματα διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων και 
 Ανάπτυξθ υδρολογικϊν μοντζλων βροχισ-απορροισ και 
 Ανάπτυξθ μοντζλων διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων, ςχθματοποίθςθσ ηιτθςθσ και προςφοράσ, 

υπολογιςμό υδατικϊν ιςοηυγίων και ελλειμμάτων υδατικϊν πόρων. 
 

9. Ο ζνασ από τουσ ανωτζρω επιςτιμονεσ κα πρζπει επιπλζον να ζχει εμπειρία ςε: 
 ςχεδιαςμό και ανάπτυξθ βάςεων δεδομζνων και εφαρμογϊν και γεωχωρικϊν βάςεων 

δεδομζνων 
 ςχεδιαςμό και ανάπτυξθ διαδικτυακϊν εφαρμογϊν web GIS 
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Εναλλακτικά, κα προςτεκεί νζο άτομο ςτθν Ομάδα. 
 

Θ ανωτζρω εμπειρία των ατόμων τθσ Ομάδασ Ζργου είναι θ ελάχιςτθ που απαιτείται. Θ Ομάδα μπορεί να 
ςυνεπικουρείται από ςυνεργάτεσ υψθλισ εξειδίκευςθσ ςε διάφορα επιμζρουσ κζματα, εφόςον αυτό 
κρίνεται αναγκαίο από τον υποψιφιο ανάδοχο, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Ζργου και ςφμφωνα με 
τθν πρόταςθ τθσ μεκοδολογίασ προςζγγιςθσ του Ζργου που κα κατατεκεί. Πλα τα μζλθ τθσ ομάδασ, τα 
αναφερόμενα ςτθν παροφςα και όλα 
 τα υπόλοιπα κα παρουςιαςτοφν ςτθν τεχνικι προςφορά, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 
2.4.3.2. 
Ολοκλθρωμζνεσ κεωροφνται μόνον οι ςυμβάςεισ για τισ οποίεσ είτε ζχει εκδοκεί απόφαςθ ζγκριςθσ ι 
παραλαβισ του εργοδότθ τθσ εκάςτοτε ςφμβαςθσ. Οι ςυμβάςεισ για ιδιϊτεσ εργοδότεσ κεωροφνται 
ολοκλθρωμζνεσ μόνον εφόςον ζχουν πλιρωσ αποπλθρωκεί. Δεν ςυνυπολογίηονται ωσ υλοποιθκείςεσ οι 
ςυμβάςεισ για τισ οποίεσ ο διαγωνιηόμενοσ κθρφχκθκε ζκπτωτοσ. 

Στθν εμπειρία δεν προςμετροφνται διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ. 

Θ ειδικι ικανότθτα που απαιτείται κατά τθν παράγραφο αυτι, μπορεί να προκφπτει είτε ακροιςτικά είτε 
από ζνα μόνο μζλοσ τυχόν ςφμπραξθσ ι κοινοπραξίασ. 

Επί ςυμπράξεων και κοινοπραξιϊν και με τθ ρθτι επιφφλαξθ τθσ παρ. 2.2.5 θ οικονομικι και 
χρθματοοικονομικι επάρκεια κακϊσ και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα των διαγωνιηομζνων που 
απαιτείται κατά τθν παράγραφο αυτι -υπό τθν προχπόκεςθ ότι υπερβαίνει τθ γενικι καταλλθλότθτα που 
προκφπτει κατά τισ προβλζψεισ τθσ παραγράφου 2.2 τθσ παροφςασ προκιρυξθσ- μπορεί να προκφπτει, 
είτε ακροιςτικά, είτε από ζναν μόνο από τουσ ςυμπράττοντεσ ςτθν ίδια κατθγορία μελζτθσ. 

ΕΡΛΣΘΜΑΝΣΘ: Ρροκειμζνου να κρικεί ότι οι διαγωνιηόμενοι που υποβάλουν προςφορά και για τισ δφο 
ςυμβάςεισ τθσ διακιρυξθσ , διακζτουν τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα και για τισ δφο ςυμβάςεισ 
κα πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να καλφπτουν τθν προβλεπόμενθ ςτθν ανωτζρω παράγραφο 2.2.6 Β  
τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα που αφορά το ελάχιςτο απαιτοφμενο ςτελεχιακό δυναμικό, για κάκε 
μία ςφμβαςθ από τισ δφο που υποβάλλουν προςφορά. Το ονομαςτικά αναφερόμενο ελάχιςτο 
ςτελεχιακό δυναμικό τθσ 2.2.6 Β τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, πρζπει να είναι διαφορετικό ςε κάκε 
ςφμβαςθ από τισ δφο για τθν οποία διαγωνιηόμενοσ υποβάλλει προςφορά. Επί ποινι αποκλειςμοφ, δεν 
επιτρζπεται, ςτζλεχοσ που ζχει δθλωκεί ονομαςτικά ςτο ελάχιςτο ςτελεχιακό δυναμικό τθσ παρ. 2.2.6 Β 
ςτθν μια ςφμβαςθ, να δθλϊνεται και ονομαςτικά ςτο ελάχιςτο ςτελεχιακό δυναμικό τθσ δεφτερθσ 
ςφμβαςθσ, από τον ίδιο ι άλλον διαγωνιηόμενο.   

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΛΛ του Ραραρτιματοσ ΧΛΛ 
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του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ 
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων που όμωσ – με  ποινι  αποκλειςμοφ - 
δε  κα  μετζχουν ςτο διαγωνιςμό του ΤΜΘΜΑΤΟΣ 1 και του ΤΜΘΜΑΤΟΣ 2 με  άλλο  ςχιμα, αςχζτωσ τθσ 
νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ13. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ 
διάκεςι τουσ τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν 
ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΛΛ , το οποίο 
αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.  

Το ΕΕΕΣ14 καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 
2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του 
Ραραρτιματοσ 15  

 

Σο ΕΕΕ είναι κοινό για κάκε τμιμα τθσ ςφμβαςθσ δεδομζνου ότι τα κριτιρια επιλογισ είναι ίδια για όλα τα 
τμιματα τθσ ςφμβαςθσ. 

                                                           
13

 Ρρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ 
οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ   

14
 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Λ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 

ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΛΛ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΛΛΛ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV 
Κριτιρια Επιλογισ, .., Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ.  

15
 Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 

προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). 
Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr Ρρβλ και το 
Διορκωτικό (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 17/65 τθσ 23θσ Λανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό 
(ΕΕ) 2016/7 για τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ , με το οποίο 
επιλφκθκαν τα ςχετικά ηθτιματα ορολογίασ που υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο ελλθνικό  κείμενο του Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ, Μπορείτε να δείτε το ςχετικό Διορκωτικό ςτθν ακόλουκθ διαδρομι https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL   

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν. 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των 
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ 
εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.8). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  



ΑΔΑ: Ψ4ΧΔΟΡ1Γ-ΤΡΡ



 

 

34 

                                                                                                                                         
ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ  
   Ταμείο Συνοχισ 
                                                           Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ                                          

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που 
ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, 
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι του και υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα 
αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ.  

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ 
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν 
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
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καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να 
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, τα 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ 
ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του 
νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+: 

Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από 
το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, , το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των 
μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά 
είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ 
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το 
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των 
μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ 
με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από 
το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί 
τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 
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Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ δεν 
ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν 
από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του 
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των 
μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν 
τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί 
κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι 
γνωςτοί. 

Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να αποδείξει 
τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται 
από τθν παροφςα διαδικαςία. 

Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ 
των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 
μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005» και 

ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

η) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.9, 2.2.3.10, 2.2.3.11, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ (και επί ενϊςεωσ 
κάκε μζλουσ τθσ), με τθν οποία κα δθλϊνεται ότι δεν ςυντρζχουν ςτθν προςφορά οι λόγοι αποκλειςμοφ 
των παραγράφων 2.2.3.9, 2.2.3.10, 2.2.3.11 

 

Β.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικθ́σ και χρθματοοικονομικθ́σ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 
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 οικονομικζσ καταςτάςεισ ι αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων , ςτθν περίπτωςθ που 
δθμοςίευςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων απαιτείται από τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ·ι/και 

 διλωςθ περί του ολικοφ φψουσ του κφκλου εργαςιϊν για τισ τρεισ τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ 
κατ' ανϊτατο όριο, ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ ςφςταςθσ του οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθσ των 
δραςτθριοτιτων του, εφόςον είναι διακζςιμεσ οι πλθροφορίεσ για τον εν λόγω κφκλο εργαςιϊν. 

Από όπου προκφπτουν οι γενικοί ετιςιοι κφκλοι εργαςιϊν των ετϊν 2017, 2018 και 2019. Εάν ο 
οικονομικόσ φορζασ , για βάςιμο λόγο , δεν είναι ςε κέςθ να προςκομίςει τα ανωτέρω δικαιολογθτικά , 
μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο 
κατάλλθλο ζγγραφο. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικθ́σ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
ζνα ι περιςςότερα από τα αποδεικτικά μζςα που προβλζπονται ςτο Μζροσ ΛΛ του Ραραρτιματοσ ΧΛΛ του ν. 
4412/2016. Ειδικότερα προςκομίηουν: 

 υπογεγραμμζνο κατάλογο των κυριότερων ζργων που εκτζλεςαν κατά τθν τελευταία 
δεκαπενταετία, με το περιγραφόμενο ςτο κεφάλαιο 2.2.6 τθσ παρούςασ διακθ́ρυξθσ αντικείμενο , 
με αναφορά ςτο ποςοςτό ςυμμετοχθ́σ ςτο έργο, τθν θμερομθνία έναρξθσ και ολοκλιρωςισ του, το 
οικονομικό του αντικείμενο , τον δθμόςιο θ́ ιδιωτικό παραλθ́πτθ , κακϊσ και πιςτοποιθτικό ορκισ 
εκτζλεςθσ και ολοκλιρωςθσ αυτϊν (βλ Ραράρτθμα ΛΛΛ).  

 βιογραφικά, ςτθν Ελλθνικθ́ Γλώςςα των ατόμων που ςυνκέτουν τθν Ομάδα Έργου . Τα βιογραφικά 
κα πρέπει να καλύπτουν τισ ελάχιςτεσ απαιτθ́ςεισ τθσ Ομάδασ Έργου, όπωσ αυτι περιγράφεται ςτο 
κεφάλαιο 2.2.6 τθσ παρούςασ διακθ́ρυξθσ (βλ Ραράρτθμα V). 

Ριο ςυγκεκριμζνα: 

1. Ο οικονομικόσ φορζασ, υποβάλλει κατάλογο παρόμοιων ςυμβάςεων (ςφμφωνα με το Υπόδειγμα του 
Ραραρτιματοσ IΛΛ) που ζχουν εκτελεςτεί επιτυχϊσ, κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ δεκαπενταετίασ. Θ 
απαίτθςθ αυτι μπορεί να καλφπτεται ακροιςτικά από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. Ο κατάλογοσ 
κα περιλαμβάνει τον τίτλο τθσ ςφμβαςθσ, ςυνοπτικι περιγραφι αυτισ, τθν Ανακζτουςα Αρχι, τθν αμοιβι 
τθσ ςφμβαςθσ και του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ του διαγωνιηόμενου ςε αυτι, τισ θμερομθνίεσ ζναρξθσ και 
περαίωςθσ. Θ καλι εκτζλεςθ των ανωτζρω ςυμβάςεων κα αποδεικνφεται με ςχετικζσ βεβαιϊςεισ, ωσ 
εξισ: 

 Εάν θ Ανακζτουςα Αρχι είναι δθμόςιοσ φορζασ, ωσ αποδεικτικό ςτοιχείο, υποβάλλεται 
πιςτοποιθτικό που ςυντάςςεται ι κεωρείται από τθν αρμόδια δθμόςια αρχι. Εναλλακτικά ςε 
περίπτωςθ μθ διακεςιμότθτασ πιςτοποιθτικοφ ο διαγωνιηόμενοσ δφναται να υποβάλλει Υπεφκυνθ 
Διλωςθ και ςχετικά ζγγραφα όπωσ πρωτόκολλα παραλαβισ, εγκριτικζσ αποφάςεισ, τιμολόγια, 
κ.λπ. 

 Εάν θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ιδιϊτθσ, ωσ αποδεικτικό ςτοιχείο, υποβάλλεται, είτε βεβαίωςθ που 
ςυντάςςει ο ιδιϊτθσ, είτε υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου περί του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ που εκτζλεςε και περί τθσ επιτυχοφσ εκτζλεςθσ αυτισ, ςυνοδευόμενθ από ςχετικά 
ζγγραφα όπωσ αντίγραφα ςυμβάςεων, τιμολόγια, κ.λπ. 

2. Ομοίωσ, υποβάλλονται βεβαιϊςεισ ι/και πιςτοποιθτικά ι/και υπεφκυνεσ δθλϊςεισ ςε περίπτωςθ που 
για να καλφψει ι/και να ενιςχφςει τθν απαιτοφμενθ τεχνικι ικανότθτα ςτθρίηεται ςτισ δυνατότθτεσ άλλων 
νομικϊν ι φυςικϊν προςϊπων. 
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3. Υπεφκυνθ διλωςθ, με ςυνθμμζνο βιογραφικό ςθμείωμα (ςφμφωνα με το Υπόδειγμα V), κάκε μζλουσ 
που ςυμμετζχει ςτθν Ομάδα Ζργου και περιγράφθκε αναλυτικά ςτθ Τεχνικι Ρροςφορά του Οικονομικοφ 
Φορζα. 

 

Β.5. ΚΕΝΟ 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ)προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, 
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  Στισ 
λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ 
καταςτατικά, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι 
μορφι του  οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι 
εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι 
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 
υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  



ΑΔΑ: Ψ4ΧΔΟΡ1Γ-ΤΡΡ



 

 

39 

                                                                                                                                         
ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ  
   Ταμείο Συνοχισ 
                                                           Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ                                          

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:  

 

Α/Α Κριτιρια Αξιολόγθςθσ 
Συντελεςτισ 
Βαρφτθτασ 

(Σ.Β.) 

Τ1. 
Κατανόθςθ του αντικειμζνου, των απαιτιςεων και των ςτόχων του Ζργου, 
ενςωμάτωςι τουσ ςτθν τεχνικι προςφορά. 

15% 

Τ2. 
Εντοπιςμόσ, ανάλυςθ και τρόποι πρόβλεψθσ/αποφυγισ/επίλυςθσ 
προβλθμάτων, κινδφνων και κρίςιμων παραγόντων επιτυχίασ του ζργου. 

20% 

Τ3. 
Ροιότθτα, ςαφινεια και αποτελεςματικότθτα προτεινόμενθσ μεκοδολογίασ και 
ανάλυςθσ τθσ κάκε φάςθσ/δραςτθριότθτασ του ζργου και των παραδοτζων 
αυτοφ, αξιοποιϊντασ τον διατικζμενο τεχνικό εξοπλιςμό/υποδομζσ. 

20% 

Τ4. 
Ανάλυςθ, ορκότθτα του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματοσ και ςυμβατότθτα 
αυτοφ με τθν προτεινόμενθ μεκοδολογία και τισ ςυμβατικζσ απαιτιςεισ. 

20% 

Τ5. 
Οργάνωςθ και αποτελεςματικότθτα Ομάδασ Ζργου. Σαφινεια κατανομισ 
αρμοδιοτιτων. Ανάλυςθ και ορκότθτα τεκμθρίωςθσ αυτϊν. 

25% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 
Θ ομάδα κριτθρίων που αφορά ςτθν αξιολόγθςθ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ ζχει ςυντελεςτι βαρφτθτασ 
80%. 

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν  

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ BTj κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ 
όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. 

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.  
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Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι 
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το 
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων 

Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο: 
Tj = (BΤ1x15% + BΤ2x20% + BΤ3x20% + BΤ4x20% + BΤ5x25%) 

Ο προκύπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο. 

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ 

από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.  

Θ ςυνολικθ́  βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ όπωσ προκφπτει από τον ανωτζρω τφπο Tj κυμαίνεται 

από 100 ζωσ 120 βακμοφσ.  

Το κριτιριο που αφορά ςτθν αξιολόγθςθ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ ζχει ςυντελεςτι βαρφτθτασ 20%.  
Θ αξιολόγθςθ βαςίηεται ςτον (υπο)φάκελο «ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» κάκε προςφοράσ. 
Για τον υπολογιςμό τθσ βακμολογίασ αυτοφ του κριτθρίου χρθςιμοποιείται ο ακόλουκοσ τφποσ: 
 
Οj = 100 x (1 –( Kj / K)) 
όπου: 
Οj Θ βακμολογία τθσ οικονομικισ προςφοράσ j 
Κ Θ προεκτιμϊμενθ αμοιβι του ΤΜΘΜΑΤΟΣ του ζργου 
Κ j Το κόςτοσ τθσ προςφοράσ j 
Κατά το ςτάδιο τθσ τελικισ αξιολόγθςθσ, υπολογίηεται θ ςυνολικι βακμολογία των προςφορϊν και 
πραγματοποιείται θ κατάταξι τουσ κατά φκίνουςα τάξθ με βάςθ τον παρακάτω τφπο: 
Uj = 0,80 x Tj + 0,20 x Oj όπου:  

Uj θ ςυνολικι βακμολογία τθσ πρόταςθσ j 

Tj θ βακμολογία Τεχνικισ Ρροςφοράσ τθσ πρόταςθσ j 

Oj 
θ βακμολογία τθσ οικονομικισ προςφοράσ για τθν 

πρόταςθ j 

Διευκρινίηεται ότι επειδι ο διαγωνιςμόσ διεξάγεται θλεκτρονικά, παράγει αυτόματα κατάταξθ 
προςφορϊν, θ οποία δεν λαμβάνεται υπόψθ δεδομζνου ότι θ τελικι κατάταξθ προκφπτει από τον 
ανωτζρω τφπο Uj.  
 
Θ πρϊτθ ςτον ςυγκριτικό πίνακα κατάταξθσ κεωρείται θ πλζον ςυμφζρουςα προςφορά. 

 Σε περίπτωςθ ιςοδύναμων προςφορών, θ ανακέτουςα αρχθ́ επιλέγει τον προςφέροντα με τθ μεγαλύτερθ 

βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ . Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ και ωσ προσ τθν τεχνικθ́ προςφορά , θ 

ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον (προςωρινό) ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που 

υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ . Θ κλθ́ρωςθ γί νεται ενώπιον τθσ Επιτροπθ́σ Διαγωνιςμού και 

παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ , ςε θμέρα και ώρα που κα 

τουσ γνωςτοποιθκεί με επιμέλεια τθσ ανακέτουςασ αρχθ́σ.  
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2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ Διακιρυξθσ  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ (άρκρο 1.5)  ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του 
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, 
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα 
προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ 
διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ 
ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ 
υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 
προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 
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Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τον Φάκελο τθσ προςφοράσ τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται 
για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  
Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf.   

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ, με τθν επιφφλαξθ 
των αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ 
αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κα αναγράφουν ςε ποιο τμιμα τθσ διακιρυξθσ αναφζρονται), 
τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι 
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ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ'', 
όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία 
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα 
που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα 
προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των 
πρωτοτφπων.  

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

Στον (υπο)φάκελο Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά» περιλαμβάνονται το ΕΕΕΣ, θ 
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, θ τεχνικι προςφορά και ςυνοδευτικά δικαιολογθτικά αυτισ. Τυχόν άλλα 
δικαιολογθτικά (που αναφζρονται ςτο ΕΕΕΣ) κα υποβλθκοφν ςτθν φάςθ τθσ κατακφρωςθσ. 

Αναλυτικότερα, ςτθν παράγραφο 2.4.3.1 περιγράφονται τα ςτοιχεία που αφοροφν τα δικαιολογθτικά 
ςυμμετοχισ και ςτθν παράγραφο 2.4.3.2 περιγράφονται τα ςτοιχεία που αφοροφν τθν τεχνικι προςφορά. 

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016 και  

β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και ςτα άρκρα  2.1.5 και 
2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για 
τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.),. 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων 
τφπου .xml και .pdf, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα.II).  

Οδθγίεσ για τθ ςυμπλιρωςθ του παρζχονται ςτθν παρακάτω ιςτοκζςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ): 

α)http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4
703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D34866246364
03629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61, κακϊσ και  

β) ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό  (ΕΕ) 2016/7 τθσ Επιτροπισ τθσ 5θσ Λανουαρίου 2016 για τθν κακιζρωςθ 
του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ. 
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Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται ψθφιακά ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφορϊν. Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ςε μορφι pdf (ΥΑ 56902/215/2017) ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79 του ν.4412/16 και τθν διακιρυξθ.  

Επιςθμαίνεται ότι οι προςφζροντεσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να αποδείξουν κατά τθν υποβολι των 
αποδεικτικϊν τθσ παρ. 2.2.9.2 ότι ιταν αςφαλιςτικά και φορολογικά ενιμεροι κατά το χρόνο υποβολισ 
τθσ προςφοράσ τουσ. Για το ςκοπό κρίνεται ςκόπιμο κάκε προςφζρων να εκδϊςει τα ςχετικά 
πιςτοποιθτικά κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ του ϊςτε εφόςον επιλεγεί ωσ προςωρινόσ 
ανάδοχοσ να μπορεί να αποδείξει ότι κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ιταν αςφαλιςτικά και 
φορολογικά ενιμεροσ.  

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.  

Οι υποψιφιοι οικονομικοί υποβάλουν το ΕΕΕΣ, εντόσ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, 
ψθφιακά υπογεγραμμζνο από τον κατά περίπτωςθ εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα (ωσ εκπρόςωποσ 
του οικονομικοφ φορζα, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον 
καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ 
ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ).  

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων 
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛI – ΕΥΩΡΑΛΚΟ ΕΝΛΑΛΟ ΕΓΓΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ (ΕΕΕΣ) .  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ωσ εξισ :  

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) του άρκρου 79 του Ν. 4412/2016 ςυμπλθρϊνεται από τον 
υποψιφιο οικονομικό φορζα, εξάγεται, αποκθκεφεται και υποβάλλεται θλεκτρονικά μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ από τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ - 
https://espdint.eprocurement.gov.gr/. Ρλθροφορίεσ για τθ ςυμπλιρωςι του ΕΕΕΣ βρίςκονται ςτθν 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26c 
f_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3 
486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_ 

Επιςθμαίνονται τα ακόλουκα, αναφορικά με τθν ςυμπλιρωςθ και υποβολι του ΕΕΕΣ:  

α. ΕΕΕΣ –Οικονομικοφ Φορζα  

Στθν περίπτωςθ που ζνασ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει μόνοσ του ςτο διαγωνιςμό και δεν ςτθρίηεται 
ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ, ςυμπλθρϊνει και 
υποβάλλει ζνα (1) ΕΕΕΣ.  

β. ΕΕΕΣ – Στιριξθ Οικονομικοφ Φορζα ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων  

Στθν περίπτωςθ που ζνασ οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ μίασ ι περιςςότερων άλλων 
οντοτιτων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ, με τθν προςφορά υποβάλλεται χωριςτό 
ΕΕΕΣ, που ςυμπλθρϊνεται και υπογράφεται ψθφιακά από τον τρίτο/ουσ. Για τθν υπογραφι του ΕΕΕΣ του 
τρίτου/ων ιςχφουν τα ανωτζρω αναφερόμενα για τθν υπογραφι του ΕΕΕΣ του προςφζροντοσ.  

γ. ΕΕΕΣ - Ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων Κοινοπραξίεσ κλπ  
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Στθν περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό από κοινοφ ομίλων οικονομικϊν φορζων (λ.χ ενϊςεων, 
κοινοπραξιϊν, ςυνεταιριςμϊν κλπ), υποβάλλεται χωριςτό ΕΕΕΣ για κάκε ζναν ςυμμετζχοντα οικονομικό 
φορζα.  

δ. ΕΕΕΣ - Υπεργολάβοι 

Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτο/ουσ (βλ. 
ΕΕΕΣ, μζροσ ΛΛ, παράγραφοσ Δ «Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν 
ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ») και το τμιμα του ζργου που πρόκειται να ανατεκεί υπεργολαβικά 
υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, τότε ο υπεργολάβοσ 
ςυμπλθρϊνει και υπογράφει ψθφιακά χωριςτό ΕΕΕΣ, το οποίο υποβάλλεται εντόσ του φακζλου 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, ςυμπλθρϊνοντασ τα πεδία τθσ ενότθτασ Α και Β του Μζρουσ ΛΛ και τα πεδία 
των ενοτιτων του Μζρουσ ΛΛΛ κακϊσ και το Μζροσ VI Τελικζσ Δθλϊςεισ. Για τθν υπογραφι του ΕΕΕΣ του 
υπεργολάβου ιςχφουν και εφαρμόηονται τα ανωτζρω αναφερόμενα για τθν υπογραφι του ΕΕΕΣ του 
προςφζροντοσ. 

 

2.4.3.2 Σεχνική Προσυορά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο Ραράρτθμα IV και να ακολουκεί τθ ςχετικι δομι. 

Αναλυτικότερα, κα περιλαμβάνει -κατ’ ελάχιςτον- τα εξισ (με ενιαία λίςτα περιεχομζνων και ςυνεχι 
αρίκμθςθ): 

1. Τεχνικι περιγραφι και ανάλυςθ των αντικειμζνων τθσ ςφμβαςθσ και ςχολιαςμό αυτϊν. 
2. Εντοπιςμό και επιςιμανςθ των τυχόν προβλθμάτων, κινδφνων και κρίςιμων κεμάτων για τθν άρτια, 

ομαλι και ζγκαιρθ εκτζλεςθ του ζργου. Ρροτάςεισ και μζκοδοι αντιμετϊπιςθσ και επιλφςεωσ. 
3. Μεκοδολογία εκτζλεςθσ του ζργου και Χρονοδιάγραμμα ανάλυςθσ ενεργειϊν: Ανάλυςθ ςε 

δραςτθριότθτεσ – ενζργειεσ και περιγραφι αυτϊν (work plan) και των παραδοτζων τουσ, με αναφορά 
ςτθν αξιοποίθςθ του διατικζμενου εξοπλιςμοφ / λογιςμικοφ. Ραρουςίαςθ των προβλεπόμενων 
εςωτερικϊν διαδικαςιϊν υλοποίθςθσ του ζργου (διαχείριςθ, επικοινωνία, διαςφάλιςθ ποιότθτασ, 
κ.λπ.).  

4. Ραρουςίαςθ τθσ χρονικισ αλλθλουχίασ των δραςτθριοτιτων του ζργου με γραμμικό χρονοδιάγραμμα 
(Gantt Chart), ςυνοδευόμενο από ςχετικι περιγραφι/τεκμθρίωςθ. 

5. Οργάνωςθ – Διοίκθςθ Ομάδασ Ζργου: Συνοπτικι παρουςίαςθ των ςτελεχϊν τθσ Ομάδασ Ζργου και 
των κακθκόντων που προβλζπεται να αναλάβουν για τθν εκτζλεςθ του ζργου. Ρεριγραφι τθσ 
Οργανωτικισ Δομισ τθσ Ομάδασ Ζργου, ςυνοδευόμενθ από ςχθματικό διάγραμμα (Οργανόγραμμα) 
όπου κα εμφανίηονται τα δομικά ςτοιχεία του οργανογράμματοσ (π.χ. ςυντονιςτισ, 
κφριεσ/παραγωγικζσ και υποςτθρικτικζσ μονάδεσ υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κ.λπ.), οι ςυνδζςεισ 
αυτϊν και θ ιεραρχικι τουσ εξάρτθςθ. Ανάλυςθ και τεκμθρίωςθ προτεινόμενων ανκρϊπινων πόρων 
προκειμζνου να αποδειχκεί θ  δυνατότθτα παροχισ των ηθτοφμενων από τθν διακιρυξθ υπθρεςιϊν. 

6. Συμπλθρωμζνο τον Ρίνακα Ρροτεινόμενθσ Ομάδασ Ζργου του ςχετικοφ Υποδείγματοσ του 
Ραραρτιματοσ VI τθσ παροφςασ. 

7. Π,τι άλλο κρίνουν οι υποψιφιοι ότι κα ςυνειςφζρει ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν τουσ, 
ςφμφωνα με τα κριτιρια που ορίηονται ςτθν παροφςα. 
 

 
Τα ανωτζρω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τθσ τεχνικισ προςφοράσ του προςφζροντοσ υποβάλλονται από 
αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου .pdf και προςκομίηονται από αυτόν εντόσ τριϊν (3) 
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εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι, με διαβιβαςτικό, όπου κα αναφζρονται αναλυτικά τα 
προςκομιηόμενα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά. Πςα από τα προαναφερόμενα υπογράφονται από τον ίδιο 
και φζρουν ψθφιακι υπογραφι δεν απαιτείται ςχετικι κεϊρθςθ ι βεβαίωςθ. 

Διευκρινίηεται ότι τα ανωτζρω δικαιολογθτικά ι τα άλλα ςτοιχεία του (υπο)φακζλου «Δικαιολογθτικά 
ςυμμετοχισ-τεχνικι προςφορά» που ζχουν υποβλθκεί με τθν θλεκτρονικι προςφορά και απαιτοφνται να 
προςκομιςκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι εντόσ τθσ ανωτζρω αναφερόμενθσ προκεςμίασ είναι τα 
δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που δεν ζχουν εκδοκεί/ςυνταχκεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορζα και 
κατά ςυνζπεια δεν φζρουν τθν ψθφιακι του υπογραφι. Ωσ τζτοια ςτοιχεία ενδεικτικά είναι πιςτοποιθτικά 
που ζχουν εκδοκεί από δθμόςιεσ αρχζσ ι άλλουσ φορείσ. 

Θ Τεχνικι Ρροςφορά (ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν παραρτθμάτων) δεν πρζπει να υπερβαίνει ζνα 
εφλογο μζγεκοσ εξιντα (60) ςελίδων κειμζνου μεγζκουσ Α4 και γραμματοςειράσ μζςου μεγζκουσ 
(ενδεικτικά Arial 11), εξαιρουμζνων φωτογραφιϊν, διαγραμμάτων και ςχεδίων. Πταν το περιεχόμενο τθσ 
τεχνικισ προςφοράσ υπερβαίνει το ωσ άνω εφλογο μζγεκοσ, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ (θ 
οποία διαμορφϊνεται με βάςθ τθν αρχι του ίςου μζτρου κρίςθσ, ιτοι δεν κα εκτιμιςει το εφλογο μζγεκοσ 
με τρόπο διαφορετικό για κάποιουσ από τουσ διαγωνιηόμενουσ), το υπερβάλλον υλικό δεν κα λαμβάνεται 
υπόψθ ςτθν αξιολόγθςθ, με όποιεσ ςυνζπειεσ ζχει το γεγονόσ αυτό για τθ βακμολόγθςθ. 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά, επί ποινι απορρίψεωσ, ςτον (υπό) φάκελο 
«Οικονομικι Ρροςφορά».  

Θ οικονομικι προςφορά, αναφζρεται ςτο ςφνολο του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ και όχι ςε κάκε 
παραδοτζο ξεχωριςτά και ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 
ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι .pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον διαγωνιηόμενο. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν 
ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου 
θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα 
και ο διαγωνιηόμενοσ καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ τθσ παραγράφου 2.3.1. και 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα VII «Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ» τθσ Διακιρυξθσ.  

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3 % και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20 %. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τεκμαίρεται ότι οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν λάβει γνϊςθ των όρων τθσ 
διακιρυξθσ και των λοιπϊν εγγράφων τθσ Σφμβαςθσ. 
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Οι προςφερόμενεσ τιμέσ είναι ςτακερέσ κακ ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται . 
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορέσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμθ́ ςε ΕΥΩ θ́ που κακορίηεται 
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα , β) δεν προκύπτει με ςαφθ́νεια θ προςφερόμενθ τιμθ́ , με τθν επιφύλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμθ́ υπερβαίνει τον προϋπολογιςμό τθσ ςύμβαςθσ 
που κακορίηεται και τεκμθριών εται από τθν ανακέτουςα αρχθ́ ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ παρούςασ 
διακιρυξθσ.  

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δζκα (10) 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ  του διαγωνιςμοφ ιτοι 29-4-2022. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ, 

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 
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δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, κακϊσ απαγορεφεται ρθτά ςτο άρκρο 2.4.1. 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ για 
το ίδιο Τμιμα τθσ Σφμβαςθσ. Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ 
τθσ παροφςασ (περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων 
οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν 
είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων 

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» 
τθν 29-6-2021 θμζρα Τρίτθ και ϊρα  11:00 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και 
ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ 
μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ προςφζροντεσ ι υποψιφιουσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν 
οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι 
λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να 
υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι 
τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) 
θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. 

 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει 
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα:  

α) ) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μζλθ του οργάνου.  

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ μόνο των 
τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ 
αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό 
για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν, με βάςθ τα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ του άρκρου 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ. 
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Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να 
ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι  προσ ζγκριςθ. 

Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά» 
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία 
κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ 
ΕΣΘΔΘΣ,  ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων . Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι 
προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ.  

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι με ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι των 
οικονομικϊν προςφορϊν εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα 
ανωτζρω.  

δ) Θ Επιτροπθ́ Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τ ων οικονομικών προςφορών που 
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει Ρρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι 
τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορών και τθν ανάδειξθ του προςωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικ ιςτα χαμθλέσ ςε ςχέςθ με το αντικείμενο τθσ ςύμβαςθσ , θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ , εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ . Στθν περίπτωςθ αυτθ́ εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία 
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθν μεγαλφτερθ 
βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. 

Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι 
επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ 
προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των 
οικονομικϊν φορζων. Επιςθμαίνεται ότι τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ 
κατωτζρω απόφαςθ. 

Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ του 
αποφαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ, ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με αντίγραφο 
των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν του ωσ άνω ςταδίου  . Κατά τθσ 
εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ 
παροφςασ.  

Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, 
εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι 
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ.   
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3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 
δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Επιςθμαίνεται ότι εφόςον τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ηθτθκοφν μετά τισ 1/6/2021, κα εφαρμοςτοφν 
οι διατάξεισ του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το ν. 4782/2021 (βλ. ζγγραφο 
τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ με αρ. πρωτ. 2339/2021). 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ  τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 
Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι 
φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ 
οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με 
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, 
θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί 
για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

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

Εσρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραθο Σύμβαζης, είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii) δεν υποβλθκούν ςτο  προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  
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iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ , δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποκέςεισ ςυμμετοχθ́σ ςύμφ ωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ ) και 2.2.4 - 2.2.8 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παρούςασ,  

Σε περίπτωςθ έγκαιρθσ και προςθ́κουςασ ενθμέρωςθσ τθσ ανακέτουςασ αρχθ́σ για μεταβολέσ ςτισ 

προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδο χοσ είχε δθλώςει με το Εσρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραθο 

Σύμβαζης, ότι πλθροί , οι οποίεσ επθ́λκαν θ́ για τισ οποίεσ έλαβε γνώςθ μετά τθν δθ́λωςθ και μέχρι τθν 
θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου  
(οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπέρ τθσ ανακέτουςασ αρχθ́σ θ εγγύθςθ ςυμμετοχθ́σ του.  

Αν κανένασ από τουσ προςφέροντεσ δεν υποβάλλει αλθκθ́ θ́ ακριβθ́ δθ́λωςθ ι δεν προςκομίςει ένα θ́ 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτθ́ρια ποιοτικθ́σ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4-2.2.8 τθσ παρούςασ διακθ́ρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιώνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 
οριηόμενα ανωτζρω  και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε 
για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. 

Τα αποτελέςματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογθτικών και τθσ ειςθ́γθςθσ τθσ Επιτροπθ́σ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.  

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα  που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα 
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν 
ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο 
εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτα αρ. 324 επ. του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται,  
και 
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, 
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται 
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του 
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ 
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ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ 
ςφμβαςθ. 
 
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, ρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο 
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ 
του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα 
αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  
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Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προςφυγισ, ςφμφωνα με το  άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι. 
 
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 
 
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα και με τθν παρ. 1 του άρκρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν 
προςφυγι και δεν μπορεί να ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ 
διενζργεια τθσ διαδικαςίασ. 
 
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και 
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα 
μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. 
Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ 
προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ 
ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων 
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικα ςτικι 
προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται 
ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ 
πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ 
ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.  
 
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
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Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ 
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 
 
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016 

 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ) 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 
Ραράρτθμα V τθσ διακιρυξθσ και με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

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

Η εγγύηζη καλής εκηέλεζης επιζηρέθεηαι ζηο ζύνολό ηης μεηά ηην οριζηική ποζοηική και ποιοηική παραλαβή ηοσ 

ανηικειμένοσ ηης ζύμβαζης. Εάν ζηο πρωηόκολλο οριζηικής ποιοηικής και ποζοηικής παραλαβής αναθέρονηαι 

παραηηρήζεις ή σπάρτει εκπρόθεζμη παράδοζη, η επιζηροθή ηης εγγύηζης γίνεηαι μεηά ηην ανηιμεηώπιζη ηων 

παραηηρήζεων και ηοσ εκπροθέζμοσ.  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ εγγυάται τθ διάκεςθ του αναφερομζνου ςτθν Ρροςφορά 
του, επιςτθμονικοφ και λοιποφ προςωπικοφ, κακϊσ επίςθσ και ςυνεργατϊν, που διακζτουν τθν 
απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ 
Σφμβαςθσ, υπόςχεται δε και βεβαιϊνει ότι κα επιδεικνφουν πνεφμα ςυνεργαςίασ κατά τισ επαφζσ τουσ με 
τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τα ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι των εκάςτοτε υποδεικνυομζνων από 
αυτιν προςϊπων. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχισ δφναται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ 
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μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου του αναδόχου, οπότε ο ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε αντικατάςταςθ με άλλο 
πρόςωπο, ανάλογθσ εμπειρίασ και προςόντων. Αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου, 
κατόπιν αιτιματόσ του, κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου, δφναται να γίνει μετά από ζγκριςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ και μόνο με άλλο πρόςωπο αντιςτοίχων προςόντων και εμπειρίασ. Ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να αιτθκεί τθν αντικατάςταςθ ςτθν Α.Α. εγγράφωσ και θ Α.Α. να τθν εγκρίνει. 

Σε περίπτωςθ που μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου αποχωριςουν από αυτιν ι λφςουν τθ 
ςυνεργαςία τουσ μαηί του, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει ότι κατά το χρονικό διάςτθμα, μζχρι 
τθν αποχϊρθςι τουσ, κα παρζχουν κανονικά τισ υπθρεςίεσ τουσ και αφετζρου να αντικαταςτιςει άμεςα 
τουσ αποχωριςαντεσ ςυνεργάτεσ, με άλλα πρόςωπα που κα διακζτουν τουλάχιςτον ίςθ εμπειρία και ίςα 
προςόντα με τα αντικακιςτάμενα. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αιτθκεί τθν αντικατάςταςθ ςτθν Α.Α. 
εγγράφωσ και θ Α.Α. να τθν εγκρίνει. 

Σε κάκε περίπτωςθ αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ ζργου υπαιτιότθτασ Αναδόχου για δεφτερθ φορά, 
όςον αφορά ίδια ειδικότθτα και κζςθ ςτθν Ομάδα, γίνεται μόνον για λόγουσ παραιτιςεωσ ι υγείασ του 
μζλουσ. 

Σε περίπτωςθ λφςθσ, πτϊχευςθσ, ι κζςθσ ςε κακεςτϊσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ενόσ εκ των μελϊν που 
απαρτίηουν τον Ανάδοχο, θ Σφμβαςθ εξακολουκεί να υφίςταται και οι απορρζουςεσ από τθ Σφμβαςθ 
υποχρεϊςεισ βαρφνουν τα εναπομείναντα μζλθ του Αναδόχου, μόνο εφόςον αυτά είναι ςε κζςθ να τισ 
εκπλθρϊςουν. Θ κρίςθ για τθ δυνατότθτα εκπλιρωςθσ ι μθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ 
διακριτικι ευχζρεια του αρμοδίου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ 
Ανακζτουςα Αρχι δφναται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ. Επίςθσ ςε περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ, εξαγοράσ, 
μεταβίβαςθσ τθσ επιχείρθςθσ κλπ. κάποιου εκ των μελϊν που απαρτίηουν τον Ανάδοχο, θ ςυνζχιςθ ι όχι 
τθσ Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.. Σε περίπτωςθ λφςθσ ι 
πτϊχευςθσ του Αναδόχου, όταν αυτόσ αποτελείται από μία εταιρεία, ι κζςθσ τθσ περιουςίασ αυτοφ ςε 
αναγκαςτικι διαχείριςθ, τότε θ ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια από τθν θμζρα επζλευςθσ των ανωτζρω 
γεγονότων. Σε τζτοια περίπτωςθ καταπίπτουν υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ 
Ρροκαταβολισ και Καλισ Εκτζλεςθσ που προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου όςον αφορά τθ 
χρθματοοικονομικι επάρκεια-τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ 
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διακιρυξθσ, υποχρεοφται να χρθςιμοποιιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, τα μζλθ τθσ ομάδασ ζργου 
που διλωςε κατά τθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ςτθν προςφορά του και δεν δικαιοφται να τουσ 
αντικαταςτιςει παρά μόνο ςε περίπτωςθ απρόβλεπτων εξελίξεων, για τισ οποίεσ δεν ευκφνεται, και με 
τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και εφόςον ο αντικαταςτάτθσ είναι τουλάχιςτον ιςοδφναμων 
προςόντων. Το παραπάνω ιςχφει και για τθν αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ ζργου. Επίςθσ, ςε 
περίπτωςθ που το απαιτιςουν οι ανάγκεσ του ζργου, θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να ηθτιςει ι ο Ανάδοχοσ 
να προτείνει τθν αντικατάςταςθ μζλουσ του παρεχόμενου επιςτθμονικοφ προςωπικοφ με άλλο 
καταλλθλότερο.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ, θ οποία ορίηεται με 
απόφαςθ τθσ Α.Α. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

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

ΔΑΣΕΙΣ-ΡΑΑΔΟΤΕΑ 

ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ** 
(ςε μινεσ από τθν 

υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ κάκε 

ΤΜΘΜΑΤΟΣ ) 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΘΣΘ* 
(ςε ποςοςτό επί τθσ 
ςυνολικισ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ) 

Ρροςχζδιο Διαχείριςθσ ΛΑΡ, με τα κείμενα 
τεκμθρίωςθσ και τθ ΣΜΡΕ 

12 20% 

 
 
Διαβοφλευςθ 
Ρροςχεδίου 
Διαχείριςθσ  

Διαβοφλευςθ ΣΜΡΕ 16-18 

13%  

Μελζτθ οργάνωςθσ τθσ 
διαβοφλευςθσ 

11 - 12 

Ερωτθματολόγια 11 - 12 

Ζκκεςθ αξιολόγθςθσ 
αποτελεςμάτων διαβοφλευςθσ 

17- 18 

Θμερίδεσ Διαβοφλευςθσ  12 - 18 

Συμμετοχι ςε ςυναντιςεισ για 
τισ διαςυνοριακζσ Λεκάνεσ 
Απορροισ Ροταμϊν 

12 - 18 

Οριςτικό Σχζδιο Διαχείριςθσ ΛΑΡ με τα τελικά 
κείμενα τεκμθρίωςθσ  και περιλιψεισ ΣΔΛΑΡ 
(ελλθνικά και αγγλικά) 

Επικαιροποίθςθ κατόπιν εκτίμθςθσ ανάγκθσ 
ανακεϊρθςθσ Στρατθγικοφ Σχεδίου 
Αντιμετϊπιςθσ Φαινομζνων Λειψυδρίασ και 
Ξθραςίασ. 
 

18 10% 

Οριςτικι ΣΜΡΕ 18 - 

Βάςεισ δεδομζνων WISE 14 - 18 10% 

Κατάρτιςθ μθτρϊου πθγϊν ρφπανςθσ 5 10% 

Ειδικά μζτρα για τθν επίτευξθ του Καλοφ 
Οικολογικοφ Δυναμικοφ ςε ΛΤΥΣ 

5 10% 

Επικαιροποίθςθ 
εργαλείων 
διαχείριςθσ 

Συγκζντρωςθ 
δεδομζνων και 
ςυμπλιρωςθ 
χρονοςειρϊν 

5 5% 

φκμιςθ μοντζλων, 
φυςικά υδατικά 
ιςοηφγια 

8 13% 

Λςοηφγια προςφοράσ 
και ηιτθςθσ 

12 7% 
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Εκπαίδευςθ των 
ςτελεχϊν των 
Δ/νςεων Υδάτων τθσ 
Απ Διοίκθςθσ 

24 
2% 

 

*Θ πλθρωμι κα γίνεται ςτο τζλοσ του χρονικοφ διαςτιματοσ που ολοκλθρϊνεται θ κάκε δράςθ. 

** Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να παραδίδει ςτθν Υπθρεςία προσ ζλεγχο-διόρκωςθ το κάκε 
παραδοτζο 2 μινεσ πριν από το χρόνο που αναγράφεται ςτο χρονοδιάγραμμα. Εξαίρεςθ αποτελοφν τα 
παραδοτζα που ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα πρζπει να παραδοκοφν ςτουσ πρϊτουσ 5 μινεσ και 
τα οποία κα παραδίνονται προσ ζλεγχο-διόρκωςθ 1 μινα πριν. 

 

Οι πλθρωμζσ κα πραγματοποιοφνται εφόςον ζχει παραλθφκεί το αντίςτοιχο παραδοτζο από τθν 

Υπθρεςία βάςει των προβλεπομζνων διαδικαςιϊν. 

Πλεσ οι πλθρωμζσ του κα γίνονται ςε Ευρϊ με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων δικαιολογθτικϊν που 

προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από 

τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνονται οι προβλεπόμενεσ από τθν κείμενθ νομοκεςία κρατιςεισ. 

Οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε βάροσ του Ρροχπολογιςμοφ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων ΣΑ: 

Ε2751 με κωδικό πράξθσ 2020ΣΕ27510092. 

Θ αμοιβι του Αναδόχου κα αποτελεί τθν αποηθμίωςθ για όλεσ τισ παρεχόμενεσ από αυτόν υπθρεςίεσ και 

για κάκε άλλο ζξοδο και δαπάνθ του Αναδόχου άμεςα ι ζμμεςα ςυνοδευόμενθ με το ζργο του. Μιςκοί 

και επιδόματα, δαπάνεσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, φόροι, δαςμοί, υπερωρίεσ, κρατιςεισ υπζρ τρίτων, κάκε 

άλλθ επιβάρυνςθ, ενοίκια, ζξοδα λειτουργίασ γραφείου, αποςβζςεισ εξοπλιςμοφ, πάγια ζξοδα, ζξοδα 

μετακίνθςθσ των ςτελεχϊν του, αναλϊςιμα, δαπάνεσ αναπαραγωγισ ςτοιχείων, ωσ και κάκε άλλθ δαπάνθ 

μθ ρθτά κακοριηόμενθ από τθν Διακιρυξθ, αλλά απαιτοφμενθ για τθν άρτια και εμπρόκεςμθ εκτζλεςθ 

των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου, βαρφνουν τον Ανάδοχο και ζχουν ςυνυπολογιςκεί ςτθν 

προςφορά του. Στθν αμοιβι εμπεριζχονται τόςο οι δαπάνεσ διοίκθςθσ του ζργου του, όςο και τα γενικά 

ζξοδα υποςτιριξθσ, κακϊσ και το όφελοσ του Αναδόχου. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 
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Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 0,6%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ16 από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που 
είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι 
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) 
θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για παροχι 
εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
5.2.2.  Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ροινικζσ ριτρεσ δφναται να 
επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 
 

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ 
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ 
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ, 

 
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.  
 
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 

                                                           
16

 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016. 
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5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων  

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 
απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ 
προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 
απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

6.1.1. Θ παρακολούκθςθ τθσ εκτέλεςθσ τθσ Σύμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτθ́σ κα διενεργθκεί από τθν 
Επιτροπι Ραραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 
4412/2016, θ οποία και κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο , για όλα τα ηθτθ́ματα που 
αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των 
υποχρεϊςεων του αναδόχου , ςτθ λθ́ψθ των επιβεβλθμένων μέτρω ν λόγω μθ τθ́ρθςθσ των ωσ άνω όρων 
και ιδίωσ για ηθτθ́ματα που αφορούν ςε τροποποίθςθ του αντικειμένου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί , με απόφαςθ́ τ θσ να ορίηει για τθν παρακολούκθςθ τθσ ςύμβαςθσ ωσ 
επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ δύνανται να ορίηονται και 
άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων , ςτουσ 
οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτθ́ τθν περίπτωςθ 
ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτθ́σ. 

Τα κακθ́κοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτέλεςθσ του αντικειμένου τθσ ςύμβαςθσ, 
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ . Με ειςθ́γθςθ του 
επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ 
τον ανάδοχο που αφορούν ςτθν εκτέλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ  

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ και λιγει ςε 24 μινεσ. Σε 
περίπτωςθ που θ υπογραφι του ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ γίνει πζραν τθσ 15θσ Νοεμβρίου του 2021 θ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τθν 15θ Νοεμβρίου του 2023. 

 

Για τα επιμζρουσ ςτάδια παροχισ υπθρεςιϊν και υποβολισ των αντίςτοιχων παραδοτζων κα οριςτοφν 
προκεςμίεσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι κατόπιν πρόταςθσ ςυνολικοφ αναλυτικοφ χρονοδιαγράμματοσ που 
καλείται ο ανάδοχοσ να υποβάλλει ςε διάςτθμα τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

6.2.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 
υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ 
αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν 
ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.  Αν οι υπθρεςίεσ 
παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ 
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 
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6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

6.3.1 Θ παραλαβθ́ των παρεχόμενων υπθρεςιών θ́/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπθ́ παραλαβθ́σ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και  11 εδάφιο δ ’ του άρκρου 221 του ν . 4412/2016, 
ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ παροφςασ. 

6.3.2 Κατά τθ διαδικαςί α παραλαβθ́σ διενεργείται ο απαιτούμενοσ έλεγχοσ , μπορεί δε να καλείται να 
παραςτεί και ο ανάδοχοσ με εκείνα τα ςτελζχθ από τθν ομάδα ζργου που ζχουν ςχζςθ με το αντίςτοιχο 
παραδοτζο. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ , θ επιτροπθ́ παραλαβθ́σ : α) είτε παραλαμβάνει τισ 
ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα , εφόςον καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου , β) είτε ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν 
απόρριψθ των παρεχομζν ων υπθρεςιών θ́ παραδοτέων , ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 4. Τα 
ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ. 

6.3.3 Αν θ επιτροπθ́ παραλαβθ́σ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ θ́ /και τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρ ουσ τθσ ςύμβαςθσ , ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ , 
που αναφέρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτώκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςύμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊ ν θ́ /και 
παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 

6.3.4 Για τθν εφαρμογθ́ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου  ορίηονται τα ακόλουκα: 

α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι , δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα , με αιτιολογθμένθ απόφαςθ 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου , μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν ι παραδοτζων , με έκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικθ́σ αξίασ , θ οποία κα πρέπει να είναι ανάλογθ 
προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ , θ επιτροπθ́ παραλαβθ́σ 
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων τθσ 
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ , ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 
απόφαςθ. 

β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα , με αιτιολογθμένθ απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα , με τθν επιφύλαξθ 
των οριηομένων ςτο άρκρο 220. 

6.3.5 Αν παρέλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλύτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ 
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβθ́σ τθσ παραγράφου 
2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθ σ παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί 
αυτοδίκαια. 

6.3.6 Ανεξάρτθτα από τθν , κατά τα ανωτζρω , αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου , 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετέχουν ο πρόεδροσ και 
τα μέλθ τθσ επιτροπθ́σ τθσ παραγράφου 1. Θ παραπάνω επιτροπθ́ παραλαβθ́σ προβαίνει ςε όλεσ τισ 
διαδικαςίεσ παραλαβισ που προ βλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα . Οι 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων 
των προβλεπομένων από τθ ςύμβαςθ ελέγχων και τθ ςύνταξθ των ςχετικών πρωτ οκόλλων. Οποιαδιποτε 
ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ.  

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ  

Σε περίπτωςθ οριςτικθ́σ απόρριψθσ ολόκλθρου θ́ μέρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιών θ́ /και παραδοτέων 
με έκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικθ́σ αξίασ , με απόφαςθ τθσ ανακέτουςασ αρχθ́σ μπορεί να εγκρίνεται 
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αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι /και παραδοτέων αυτών με άλλα , που να είναι ςύμφωνα με τουσ όρουσ 
τθσ ςύμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτθ́. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται 
μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν 
μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικθ́σ διάρκειασ τθσ ςύμβαςθσ , ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε 
ποινικζσ ριτρεσ , ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν . 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παρούςασ , 
λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτθ́ςει τισ υπθρεςίεσ θ́ /και τα παραδοτέα που απορρίφκθκαν μέςα ςτθν 
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια , κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

 

6.5 Αναπροςαρμογι τιμισ  

Δεν προβλζπεται αναπροςαρμογι των τιμϊν μονάδοσ ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

6.6  Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου  

6.6.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
 
6.6.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
 
6.6.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).  
 

 
Ο Συντονιςτισ 

Αποκεντρωμζνθσ ∆ιοίκθςθσ  
Θπείρου  - ∆υτικισ Μακεδονίασ 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΟΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΘΣ 



ΑΔΑ: Ψ4ΧΔΟΡ1Γ-ΤΡΡ



 

 

66 

                                                                                                                                         
ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ  
   Ταμείο Συνοχισ 
                                                           Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ                                          

ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ  

 

ΜΕΟΣ Α - ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ Α.Α. είναι αρμόδια για τθν κατάρτιςθ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ  τθσ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ, τθσ 2θσ 
Ανακεϊρθςθσ των Σχεδίων Διαχείριςθσ  Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν των κάτωκι Υδατικϊν 
Διαμεριςμάτων: 

 ΥΔ ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ (EL09),  – ΤΜΘΜΑ 1 

 ΥΔ ΘΡΕΛΟΥ (EL05) - ΤΜΘΜΑ 2 

 

Θ Σφμβαςθ απαρτίηεται από μεγάλο και πολυςχιδζσ  αντικείμενο και γι’ αυτό υποδιαιρείται ςε 2 δφο 
τμιματα. Το ςκεπτικό αυτισ τθσ υποδιαίρεςθσ είναι ότι το κάκε Σχζδιο  Διαχείριςθσ καταρτίηεται ανά 
Υδατικό Διαμζριςμα (Υ.Δ.) ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2000/60/ΕΕ για τουσ υδατικοφσ πόρουσ. Επομζνωσ το 
ΤΜΘΜΑ 1 αφορά το ΥΔ Δυτικισ Μακεδονίασ ενϊ το ΤΜΘΜΑ 2 αφορά το ΥΔ ΘΡΕΛΟΥ.  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Αντικείμενο τθσ 2θσ Ανακεϊρθςθσ (περίοδοσ ιςχφοσ μζχρι το τζλοσ του 2027) των Σχεδίων Διαχείριςθσ 
Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν των δφο (2) Υδατικϊν Διαμεριςμάτων (ΥΔ) ΘΡΕΛΟΥ (EL05) και ΔΥΤΛΚΘΣ  

ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ (EL09), ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογι του Ν. 
3199/2003, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, και του ΡΔ 51/2007, είναι: 

 Θ επικαιροποίθςθ του προςδιοριςμοφ και του χαρακτθριςμοφ των επιφανειακϊν (ποτάμιων, 
λιμναίων, μεταβατικϊν και παράκτιων) και υπόγειων υδατικϊν ςυςτθμάτων. 

 Θ ενθμζρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ/ταξινόμθςθσ τθσ κατάςταςθσ/δυναμικοφ των επιφανειακϊν 
(οικολογικι, χθμικι), ςυμπεριλαμβανομζνων των ιδιαιτζρωσ τροποποιθμζνων και τεχνθτϊν, και των 
υπόγειων (ποςοτικι, ποιοτικι) υδατικϊν ςυςτθμάτων, με βάςθ τισ κατευκφνςεισ τθσ Α.Α. και κυρίωσ 
τα νζα δεδομζνα που είναι διακζςιμα από τθ λειτουργία του Εκνικοφ Δικτφου Ραρακολοφκθςθσ τθσ 
κατάςταςθσ των υδάτων.  

 Θ αξιολόγθςθ εκ νζου των επιφανειακϊν υδατικϊν ςυςτθμάτων που εμφανίηουν ςθμαντικζσ 

υδρομορφολογικζσ τροποποιιςεισ, προκειμζνου να κακοριςτοφν αυτά που ςυνιςτοφν ιδιαιτζρωσ 

τροποποιθμζνα (ΛΤΥΣ) και τεχνθτά (ΤΥΣ) υδατικά ςυςτιματα.   

 Θ επικαιροποίθςθ και περαιτζρω ανάπτυξθ του καταλόγου των ςθμαντικϊν πιζςεων όπωσ ζχουν 
περιλθφκεί ςτθν 1θ Ανακεϊρθςθ Σχεδίων Διαχείριςθσ ΛΑΡ, κακϊσ και των επιπτϊςεϊν τουσ ανά 
Λεκάνθ Απορροισ και υδατικό ςφςτθμα.  

 Θ επικαιροποίθςθ του Μθτρϊου Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν, με βάςθ νζα ςτοιχεία που ζχουν 
προκφψει από τθν εφαρμογι ςχετικϊν Ενωςιακϊν Οδθγιϊν. 

 Θ Επικαιροποίθςθ κατόπιν Εκτίμθςθσ ανάγκθσ ανακεϊρθςθσ Στρατθγικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ 
Φαινομζνων Λειψυδρίασ και Ξθραςίασ το οποίο υλοποιικθκε κατά τον 1ο Διαχειριςτικό Κφκλο 
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 Θ επανεξζταςθ των περιβαλλοντικϊν ςτόχων για όλα τα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά ςυςτιματα, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των ιδιαιτζρωσ τροποποιθμζνων και τεχνθτϊν.  

 Εκτίμθςθ τθσ προόδου ςε ςχζςθ με τθν επίτευξθ των περιβαλλοντικϊν ςτόχων τθσ Οδθγίασ, όπωσ 
ζχουν κακοριςκεί ςτθν 1θ Ανακεϊρθςθ Σχεδίων Διαχείριςθσ ΛΑΡ, και διευκρινιςεισ για τουσ 
περιβαλλοντικοφσ ςτόχουσ που δεν επιτεφχκθκαν. 

 Ανακεϊρθςθ των Ρρογραμμάτων βαςικϊν και ςυμπλθρωματικϊν Μζτρων για τθν προςταςία και τθν 
αποκατάςταςθ των υδατικϊν πόρων κάκε ΥΔ, όπωσ περιλαμβάνονται ςτθν 1θ Ανακεϊρθςθ Σχεδίων 
Διαχείριςθσ ΛΑΡ, ςφμφωνα με το Άρκρο 11 και ςτο Ραράρτθμα VI τθσ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ (Άρκρο 12 
και Ραράρτθμα VIII του ΡΔ 51/2007).  

 Επικαιροποίθςθ τθσ οικονομικισ ανάλυςθσ των χριςεων φδατοσ. 

 Καταγραφι των διακρατικϊν ςυνεργαςιϊν και προϊκθςθ τθσ υλοποίθςθσ κοινϊν ι ςυμβατϊν 
Σχεδίων Διαχείριςθσ ςτισ διακρατικζσ λεκάνεσ απορροισ, ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ τθσ Α.Α. 

 Εκπόνθςθ τθσ Στρατθγικισ Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (Σ.Μ.Ρ.Ε.) για τον εντοπιςμό, 
περιγραφι και αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον από τθν εφαρμογι των 
προαναφερκζντων Ρρογραμμάτων Μζτρων και των Σχεδίων Διαχείριςθσ.  

 Κατάρτιςθ τθσ 2θσ Ανακεϊρθςθσ των Σχεδίων Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν των Υδατικϊν 
Διαμεριςμάτων  

 Ρλθροφόρθςθ του κοινοφ και προϊκθςθ τθσ ενεργοφσ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και δθμοςιοποίθςθ και 
δθμόςια διαβοφλευςθ των Ρροςχεδίων Διαχείριςθσ, ςφμφωνα με το Άρκρο 14 τθσ Οδθγίασ 
2000/60/ΕΚ και το Άρκρο 15 του ΡΔ 51/2007. 

 Κάλυψθ των υποχρεϊςεων τθσ χϊρασ  ςε ςχζςθ με τθν υποβολι των απαιτοφμενων ςτοιχείων ςτθν ΕΕ 
ςχετικά με τθσ 2θ Ανακεϊρθςθ Σχεδίων Διαχείριςθσ ΛΑΡ, μζςω και του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ 
WISE (Water Information System for Europe), ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του Ευρωπαϊκοφ 
Οργανιςμοφ Ρεριβάλλοντοσ. 

 Επικαιροποίθςθ των δεδομζνων κακϊσ και των αποτελεςμάτων από τθν υλοποίθςθ του  Ζργου: 
‘‘Ανάπτυξθ ςυςτθμάτων και εργαλείων διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων ςε 13 Υδατικά Διαμερίςματα τθσ 
χϊρασ’’ που ολοκλθρϊκθκε από το Υπουργείο  Ανάπτυξθσ, τον Δεκζμβριο του 2008 ςτα τμιματα που 
αφορά τα υδατικά διαμερίςματα (ΥΔ) ΘΡΕΛΟΥ (EL05) και ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ (EL09). 

 

Για τθν κατάρτιςθ τθσ 2θσ Ανακεϊρθςθσ Σχεδίων Διαχείριςθσ ΛΑΡ κα λθφκοφν υπόψθ: 

α) Οι αναλυτικζσ μεκοδολογίεσ, για κρίςιμα κζματα εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ, που 
διαμορφϊκθκαν από τθν Α.Α., ςτο πλαίςιο τθσ 1θσ Ανακεϊρθςθσ των Σχεδίων Διαχείριςθσ ΛΑΡ, οι 
οποίεσ βρίςκονται ςτθν ακόλουκθ θλεκτρονικι διεφκυνςθ: http://wfdver.ypeka.gr/el/management-
plans-gr/methodologies-gr/, κακϊσ και οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ Α.Α. για επιμζρουσ κρίςιμα 
κζματα τθσ 2θσ  Ανακεϊρθςθσ Σχεδίων Διαχείριςθσ ΛΑΡ. 

β) Τα εγκεκριμζνα Σχζδια Διαχείριςθσ ΛΑΡ και όλα τα αναλυτικά κείμενα τεκμθρίωςισ τουσ, τα οποία 
ζχουν αναρτθκεί ςτθν ακόλουκθ θλεκτρονικι διεφκυνςθ: http://wfdver.ypeka.gr/, κακϊσ και τα 
εγκεκριμζνα Σχζδια Διαχείριςθσ Κινδφνων Ρλθμμφρασ (http://floods.ypeka.gr/). 

γ) Οι απαιτιςεισ όλων των Άρκρων και των Ραραρτθμάτων τθσ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ, του ΡΔ 51/2007 και 
του Ν. 3199/2003 (ειδικότερα τθσ παραγρ. 3 του Άρκρου 7 του Ν. 3199/2003), τθσ Κυγατρικισ Οδθγίασ 
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2006/118/ΕΚ και τθσ ΚΥΑ 39626/2208/E130/2009, των Οδθγιϊν 2008/105/ΕΚ και 2006/11/ΕΚ, όπωσ 
ιςχφουν.  

δ) Τα υποςτθρικτικά κείμενα ςχετικά με τα ςτοιχεία (γεωχωρικά δεδομζνα, βάςεισ access/xml, κλπ) που 
πρζπει να υποβλθκοφν ςτθν ΕΕ, ςτο πλαίςιο τθσ 2θσ Ανακεϊρθςθσ των Σχεδίων Διαχείριςθσ ΛΑΡ (WFD 
Reporting Guidance 2022, WISE GIS Guidance), κακϊσ και οι βάςεισ που πρζπει να ςυμπλθρωκοφν και 
να υποβλθκοφν μζςω του Ευρωπαϊκοφ Οργανιςμοφ Ρεριβάλλοντοσ. 

ε) Θ Απόφαςθ Αρικμ. οικ. 135275/2017 (Β’ 1751) τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Υδάτων: «Ζγκριςθ γενικϊν 
κανόνων κοςτολόγθςθσ και τιμολόγθςθσ υπθρεςιϊν φδατοσ. Μζκοδοσ και διαδικαςίεσ  για τθν 
ανάκτθςθ κόςτουσ των υπθρεςιϊν φδατοσ ςτισ διάφορεσ χριςεισ του». 

ςτ) Πλα τα Κείμενα Κατευκυντιριων Γραμμϊν (Guidance Documents) για κφρια και κρίςιμα κζματα 
εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ, που ζχουν εκδοκεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, τα οποία 
βρίςκονται ςτθν ακόλουκθ θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm. 

η)  Οι εκκζςεισ αξιολόγθςθσ τθσ 1θσ Ανακεϊρθςθσ Σχεδίων Διαχείριςθσ ΛΑΡ που κα υποβλθκοφν από τισ 
αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ τθσ ΕΕ, κακϊσ και οποιεςδιποτε ςυςτάςεισ τθσ ΕΕ για τθν κατάρτιςθ τθσ 2θσ 
Ανακεϊρθςθσ των Σχεδίων Διαχείριςθσ, όπωσ θ προειδοποιθτικι επιςτολι «EU PILOT 9895 (2021): 
Ελλείψεισ που εντοπίςτθκαν ςτθν αξιολόγθςθ των δεφτερων Σχεδίων διαχείριςθσ λεκάνθσ απορροισ 
ποταμοφ (ΣΔΛΑΡ) 

θ) Τα δεδομζνα του Εκνικοφ Δικτφου Ραρακολοφκθςθσ τθσ ποιοτικισ και ποςοτικισ κατάςταςθσ των 
υδάτων, κακϊσ και οι ετιςιεσ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ τθσ κατάςταςθσ των υδάτων που διαμορφϊνονται 
ςτο πλαίςιο τθσ λειτουργίασ του. 

κ) Ρλθροφορίεσ από άλλεσ ςχετικζσ μελζτεσ ι ζργα, οι οποίεσ εκπονοφνται ι ζχουν εκπονθκεί, ςε εκνικό 
ι περιφερειακό επίπεδο, από εμπλεκόμενεσ Υπθρεςίεσ, Φορείσ και Εκπαιδευτικά Λδρφματα τθσ χϊρασ 
κακϊσ και τα διακζςιμα δεδομζνα από εκνικζσ πλατφόρμεσ και βάςεισ δεδομζνων όπωσ το Εκνικό 
Μθτρϊο Σθμείων Υδρολθψίασ (ΕΜΣΥ) τθσ ΚΥΑ 145026/2014 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

ι) Ρρακτικζσ εφαρμογισ, από άλλα Κράτθ Μζλθ τθσ ΕΕ, με μεγαλφτερθ εμπειρία και τεχνογνωςία ςε 
κζματα εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ. 

ια) Τα αποτελζςματα του  ζργου: ‘‘Ανάπτυξθ ςυςτθμάτων και εργαλείων διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων ςε 
13 Υδατικά Διαμερίςματα τθσ χϊρασ’’ που ολοκλθρϊκθκε από το Υπουργείο  Ανάπτυξθσ, τον Δεκζμβριο 
του 2008. 

Στο εξισ, όπου αναφζρονται: 

- ‘‘Οδθγία’’, εννοείται θ Οδθγία 2000/60/ΕΚ, 

- ‘‘Υδατικά Διαμερίςματα’’, εννοοφνται τα  14 Υδατικά Διαμερίςματα τθσ χϊρασ, (που 
αντιςτοιχοφν ςτον όρο ‘‘Ρεριοχζσ Λεκάνθσ Απορροισ Ροταμοφ’’ τθσ Οδθγίασ).  

- ‘‘Λεκάνεσ Απορροισ Ροταμϊν’’, εννοοφνται οι Λεκάνεσ Απορροισ Ροταμϊν που 
περιλαμβάνονται ςτα Υδατικά Διαμερίςματα τθσ χϊρασ που ζχουν κακοριςκεί με τθν 
Απόφαςθ 706/16-7-2010 (ΦΕΚ 1383Β/2-9-2010 & ΦΕΚ 1572Β/28-9-2010) τθσ Εκνικισ 
Επιτροπισ Υδάτων,  όπωσ αυτι ιςχφει μετά τθν ζγκριςθ των Ρρϊτων Σχεδίων Διαχείριςθσ 
Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν των 14 Υδατικϊν Διαμεριςμάτων τθσ χϊρασ. 

- ‘‘Ρρϊτα Σχζδια Διαχείριςθσ ΛΑΡ’’, εννοοφνται τα Σχζδια Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ 
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Στθ ςυνζχεια περιγράφονται οι επιμζρουσ δράςεισ που πρζπει να υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο τθσ 2θσ 
Ανακεϊρθςθσ Σχεδίων Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΕΩΝ 

1. Χαρακτθριςμόσ των υδατικϊν ςυςτθμάτων (water bodies) 
Ανακεϊρθςθ του προςδιοριςμοφ, οριοκζτθςθσ και χαρακτθριςμοφ των ςυςτθμάτων επιφανειακϊν και 
υπογείων υδάτων (water bodies) τθσ 1θσ Ανακεϊρθςθσ των Σχεδίων Διαχείριςθσ ΛΑΡ, ςφμφωνα με το 
Ραράρτθμα ΛΛ τθσ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ, με βάςθ τα ςχετικά Κείμενα Κατευκυντιριων Γραμμϊν και 
ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Α.Α. 

Αναλυτικότερα, για τα επιφανειακά υδατικά ςυςτιματα (ποτάμια, λιμναία, μεταβατικά και παράκτια), κα 
διατθρθκεί θ τυπολογία και θ οριοκζτθςθ των ςυςτθμάτων τθσ 1θσ Ανακεϊρθςθσ των Σχεδίων Διαχείριςθσ 
ΛΑΡ, με τισ εξισ διαφοροποιιςεισ:   

κα εξεταςκεί θ δυνατότθτα οριοκζτθςθσ/επαναπροςδιοριςμοφ ποτάμιων ςυςτθμάτων με διαλείπουςα 
και εφιμερθ ροι, με βάςθ τυχόν ςυςτάςεισ από τθν ΕΕ ςτο πλαίςιο τθσ αξιολόγθςθσ τθσ 1θσ Ανακεϊρθςθσ 
των Σχεδίων Διαχείριςθσ ΛΑΡ και ςε ςυνεννόθςθ με τθν Α.Α. 

Για τα υπόγεια υδατικά ςυςτιματα, κα επικαιροποιθκεί ο χαρακτθριςμόσ και θ οριοκζτθςθ τθσ 1θσ 
Ανακεϊρθςθσ των Σχεδίων Διαχείριςθσ ΛΑΡ, με οποιεςδιποτε τυχόν διαφοροποιιςεισ κρικοφν 
απαραίτθτεσ, ςε ςυνεννόθςθ με τθν Α.Α. 

2. Οριςτικόσ προςδιοριςμόσ των ιδιαιτζρωσ τροποποιθμζνων και τεχνθτϊν υδατικϊν ςυςτθμάτων  

Επανεξζταςθ του προςδιοριςμοφ και τθσ οριοκζτθςθσ των ιδιαιτζρωσ τροποποιθμζνων (ΛΤΥΣ) και 
τεχνθτϊν (ΤΥΣ) υδατικϊν ςυςτθμάτων, ςφμφωνα με τθν παράγρ. 3 του Άρκρου 4 τθσ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ 
και με βάςθ τθ μεκοδολογία που ζχει διαμορφωκεί ‘‘Ρροςδιοριςμόσ των ιδιαιτζρωσ τροποποιθμζνων 
(ΛΤΥΣ) και τεχνθτϊν (ΤΥΣ) υδατικϊν ςυςτθμάτων’’.  

3. Επικαιροποίθςθ του Μθτρϊου Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν  

Επικαιροποίθςθ του Μθτρϊου Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν που ζχει διαμορφωκεί ςτθν 1θ Ανακεϊρθςθ 
των Σχεδίων Διαχείριςθσ ΛΑΡ, ςφμφωνα με τα Άρκρα 6 & 7 και το Ραράρτθμα IV τθσ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ, 
με βάςθ τα νζα δεδομζνα που ζχουν προκφψει κατά τθν εφαρμογι ςχετικϊν Κοινοτικϊν Οδθγιϊν. 

Το ανακεωρθμζνο Μθτρϊο Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν που κα διαμορφωκεί κα περιλαμβάνει, 
ςφμφωνα με το Ραράρτθμα V του ΡΔ 51/2007, όλουσ τουσ ακόλουκουσ τφπουσ περιοχϊν:  

Ροταμϊν που καταρτίςκθκαν και υποβλικθκαν ςτθν ΕΕ και είχαν περίοδο ιςχφοσ μζχρι τθν 
1θ Ανακεϊρθςι τουσ. 

- ‘‘1θ Ανακεϊρθςθ των Σχεδίων Διαχείριςθσ ΛΑΡ’’, εννοοφνται τα εγκεκριμζνα Σχζδια 
Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν που ζχουν ιδθ καταρτιςκεί και υποβλθκεί ςτθν 
ΕΕ και ζχουν περίοδο ιςχφοσ μζχρι τθν 2θ Ανακεϊρθςι τουσ 

- ‘‘2θ Ανακεϊρθςθ των Σχεδίων Διαχείριςθσ ΛΑΡ ι Σχζδια Διαχείριςθσ’’, εννοοφνται τα Σχζδια 
Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν που κα καταρτιςκοφν και κα ζχουν περίοδο 
ιςχφοσ μζχρι τθν επόμενθ Ανακεϊρθςι τουσ. 

- ‘‘Ρροςχζδια Διαχείριςθσ ΛΑΡ’’ εννοοφνται τα Ρροςχζδια τθσ 2θσ Ανακεϊρθςθσ των Σχεδίων 
Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν που κα καταρτιςκοφν και κα τεκοφν ςε 
διαβοφλευςθ.  
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α) περιοχζσ που προορίηονται για τθν άντλθςθ φδατοσ για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ, ςφμφωνα με το 
Άρκρο 7 του ΡΔ 51/2007 (Άρκρο 7 τθσ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ), 

β) περιοχζσ που προορίηονται για προςταςία υδρόβιων ειδϊν με οικονομικι ςθμαςία, 

γ) υδατικά ςυςτιματα που ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ φδατα αναψυχισ, ςυμπεριλαμβανομζνων περιοχϊν 
που ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ φδατα κολφμβθςθσ,  

δ) περιοχζσ ευαίςκθτεσ ςτθν παρουςία κρεπτικϊν ουςιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των περιοχϊν που 
χαρακτθρίηονται ωσ ευπρόςβλθτεσ ηϊνεσ, και των περιοχϊν που χαρακτθρίηονται ωσ ευαίςκθτεσ, και 

ε) περιοχζσ που προορίηονται για τθν προςταςία οικοτόπων ι ειδϊν, όταν θ διατιρθςθ ι θ βελτίωςθ τθσ 
κατάςταςθσ των υδάτων είναι ςθμαντικι για τθν προςταςία τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
ςχετικϊν τόπων του προγράμματοσ ΦΥΣΘ 2000 (NATURA 2000). 

4. Επιςκόπθςθ των ανκρωπογενϊν πιζςεων και των επιπτϊςεϊν τουσ  

Επικαιροποίθςθ του καταλόγου των ανκρωπογενϊν πιζςεων και των επιπτϊςεϊν τουσ, ςε κάκε 
επιφανειακό και υπόγειο υδατικό ςφςτθμα, όπωσ ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτθν 1θ Ανακεϊρθςθ των Σχεδίων 
Διαχείριςθσ ΛΑΡ, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα II τθσ Οδθγίασ και με βάςθ τισ ςχετικζσ αναλυτικζσ 
μεκοδολογίεσ που ζχουν διαμορφωκεί ι κα διαμορφωκοφν ςε εκνικό επίπεδο. 

Για τθν ολοκλιρωςθ αυτισ τθσ δράςθσ, είναι απαραίτθτθ θ παράλλθλθ υλοποίθςθ του μζτρου ‘‘Κατάρτιςθ 
μθτρϊου πθγϊν ρφπανςθσ (εκπομπζσ, απορρίψεισ και διαρροζσ)’’ τθσ 1θσ Ανακεϊρθςθσ των Σχεδίων 
Διαχείριςθσ ΛΑΡ. 

Αναλυτικότερα, για κάκε επιφανειακό και υπόγειο υδατικό ςφςτθμα (water body) κα καταγραφοφν 
λεπτομερϊσ με επί τόπου επιςκζψεισ ςτο πεδίο / φορείσ / υπθρεςίεσ,  οι ακόλουκεσ πλθροφορίεσ: 

Σθμαντικζσ ςθμειακζσ πθγζσ ρφπανςθσ: ςυντεταγμζνεσ και είδοσ ςθμειακισ πθγισ ρφπανςθσ, όπωσ 
απορρίψεισ από Εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ Λυμάτων (ΕΕΛ), ςθμαντικζσ βιομθχανικζσ και αγροτικζσ 
μονάδεσ υψθλοφ κινδφνου ρφπανςθσ, διαρροζσ από διάφορεσ πθγζσ ρφπανςθσ (ΧΥΤΑ, εξορυκτικζσ 
δραςτθριότθτεσ, δίκτυα αποχζτευςθσ, κλπ). 

Σθμαντικζσ διάχυτεσ πθγζσ ρφπανςθσ: είδοσ διάχυτθσ πθγισ, όπωσ γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ, αςτικζσ 
χριςεισ γθσ, διαρροζσ οφειλόμενεσ ςε ατυχιματα, ζλλειψθ δικτφων αποχζτευςθσ αςτικϊν λυμάτων, κλπ. 

Σθμαντικζσ απολιψεισ φδατοσ: Συντεταγμζνεσ τθσ κζςθσ απόλθψθσ, είδοσ απόλθψθσ (φδρευςθ, άρδευςθ, 
βιομθχανικι χριςθ, μεταφορά νεροφ, κλπ), κακϊσ και υπολογιςμόσ ι εκτίμθςθ του απολιψιμου όγκου 
νεροφ (όπου αυτό είναι εφικτό), με δεδομζνα από τουσ όρουσ των ςχετικϊν αδειοδοτιςεων, αλλά και από 
ςτοιχεία που είναι διακζςιμα ςε όλεσ τισ εμπλεκόμενεσ Υπθρεςίεσ. 

Μζτρα ρφκμιςθσ τθσ ροισ του νεροφ και μορφολογικζσ αλλοιϊςεισ: Συντεταγμζνεσ ρυκμιςτικϊν ζργων, 
είδοσ ρφκμιςθσ/αλλοίωςθσ (υδροθλεκτρικά φράγματα, ταμιευτιρεσ αποκικευςθσ νεροφ, αντιπλθμμυρικά 
φράγματα, αναχϊματα και διϊρυγεσ, μεταφορζσ νερο 

φ μεταξφ λεκανϊν απορροισ, κλπ). 

Ηϊνεσ διείςδυςθσ καλάςςιου νεροφ: Συντεταγμζνεσ ηωνϊν υφαλμφριςθσ και κακοριςμόσ δυναμικοφ. 

Ρεριοχζσ τεχνθτοφ εμπλουτιςμοφ των υπογείων υδάτων, βακμόσ και ποιότθτα νεροφ εμπλουτιςμοφ. 

Άλλα είδθ ανκρωπογενϊν πιζςεων (ζργα ι άλλεσ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ) και ανάλυςθ πιζςεων ςτο 
φυςικό περιβάλλον. 
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Επιπτϊςεισ: Ροιοτικι και ποςοτικι επιςκόπθςθ, κατθγοριοποίθςθ των φυςικοχθμικϊν και βιολογικϊν 
επιπτϊςεων, με τθν εφαρμογι ςυγκεκριμζνων κριτθρίων, με βάςθ τθ ςχετικι μεκοδολογία και ςε 
ςυνεννόθςθ με τθ Γεν.Γραμματεία Φυς. Ρεριβάλλοντοσ & Υδάτων του ΥΡΕΝ για τθν επικαιροποίθςι τθσ. 

Με βάςθ τα παραπάνω ςτοιχεία, για κάκε Υδατικό Διαμζριςμα, ανά Λεκάνθ Απορροισ Ροταμοφ και ανά 
υδατικό ςφςτθμα κα προςδιοριςκοφν κατ’ ελάχιςτο: 

α) Ο ςυνολικόσ αρικμόσ και θ κζςθ των ςθμειακϊν πθγϊν ρφπανςθσ. 

β) Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ςθμαντικϊν διάχυτων πθγϊν ρφπανςθσ και θ κζςθ αυτϊν.  

γ) Οι ρφποι και τα ρυπαντικά φορτία που απορρίπτονται ςτα επιφανειακά και υπόγεια φδατα από τισ 
ςθμειακζσ και διάχυτεσ πθγζσ ρφπανςθσ (ςφμφωνα με αποτελζςματα παρακολοφκθςθσ ι υπολογιςμό), 
και θ ςυςχζτιςι τουσ με τθν φζρουςα ικανότθτα του αποδζκτθ. 

δ) Κατάλογοσ και χάρτεσ εκπομπϊν, απορρίψεων και διαρροϊν για όλεσ τισ ουςίεσ προτεραιότθτασ και 
όλουσ τουσ ρφπουσ που περιλαμβάνονται ςτο Μζροσ Α του Ραραρτιματοσ Λ τθσ Οδθγίασ 2008/105/ΕΚ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ περιόδου αναφοράσ για τθν εκτίμθςθ των τιμϊν ρφπων, ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ του Άρκρου 5 τθσ Οδθγίασ 2008/105/ΕΚ. Επιπλζον ο κατάλογοσ εκπομπϊν, απορρίψεων και 
διαρροϊν περιλαμβάνει και φυςικοχθμικζσ παραμζτρουσ 

ςτ) Ο αρικμόσ και θ κζςθ των ςθμαντικϊν απολιψεων φδατοσ, κακϊσ και θ ποςότθτα που λαμβάνεται ανά 
ζτοσ, ανά είδοσ υδρολθψίασ, με βάςθ τα διακζςιμα ςτοιχεία. 

η) Ο αρικμόσ και θ κζςθ τεχνθτϊν εμπλουτιςμϊν των υπογείων υδάτων και θ ποςότθτα και ποιότθτα που 
ειςάγεται ανά είδοσ εμπλουτιςμοφ. 

θ) Κατανομι αρδευόμενων εκτάςεων ανά καλλιζργεια και ανά χρθςιμοποιοφμενθ μζκοδο άρδευςθσ. 

κ) Καταγραφι των περιοχϊν που καταναλϊνονται ςθμαντικζσ ποςότθτεσ νεροφ για άρδευςθ, με 
περιγραφι του είδουσ καλλιεργειϊν και τισ μεκόδουσ άρδευςθσ ςτισ περιοχζσ αυτζσ. 

ι) Λεπτομερισ περιγραφι των κφριων επιπτϊςεων από τισ ανκρωπογενείσ πιζςεισ με βάςθ ςυγκεκριμζνα 
κριτιρια, ςε κάκε επιφανειακό και υπόγειο υδατικό ςφςτθμα. 

5. Οικονομικι ανάλυςθ των χριςεων φδατοσ  

Επικαιροποίθςθ τθσ οικονομικισ ανάλυςθσ των χριςεων φδατοσ ανά Λεκάνθ Απορροισ Ροταμοφ, ςε 
ςυνεργαςία με τθν Α.Α., βάςει τθσ μεκοδολογίασ που αναφζρεται ςτθν Αρικ. οικ. 135275/2017 Απόφαςθ 
τθσ ΕΕΥ ςχετικά με τουσ κανόνεσ κοςτολόγθςθσ και τιμολόγθςθσ υπθρεςιϊν φδατοσ.  

Συγκεκριμζνα, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, κα πρζπει να επικαιροποιθκοφν τα ακόλουκα: 

I. Θ ανάλυςθ τθσ κοινωνικο - οικονομικισ ςπουδαιότθτασ των κφριων χριςεων φδατοσ.  

II. Θ εκτίμθςθ του βακμοφ ανάκτθςθσ κόςτουσ των υπθρεςιϊν φδατοσ των κυρίων χριςεων φδατοσ με 
βάςθ το μζςο μοναδιαίο κόςτοσ του παρόχου. Οι κφριεσ ςυνιςτϊςεσ υπολογιςμοφ του ςυνολικοφ 
κόςτουσ ανά υπθρεςία φδατοσ και χριςθ, περιλαμβάνουν το χρθματοοικονομικό, το περιβαλλοντικό 
και το κόςτοσ πόρου.  

III. Ο προςδιοριςμόσ των υδατικϊν ςυςτθμάτων, τα οποία ζχουν ιδιαίτερθ ςθμαςία για τθν υποςτιριξθ 
των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων που υφίςτανται ι ζχουν τθ δυνατότθτα να αναπτυχκοφν ςτθ ΛΑΡ. 

Επίζης, θα προζδιοριζθούν καη’ ελάτιζηο ηα παρακάηω: 

- Το χρθματοοικονομικό, το περιβαλλοντικό και το κόςτοσ πόρου ανά υπθρεςία και χριςθ φδατοσ (€/m3 
ι άλλθ κατάλλθλθ μονάδα) και θ ςυμμετοχι τουσ ςτο ςυνολικό κόςτοσ. 
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- Θ υφιςτάμενθ τιμολόγθςθ του νεροφ ανά υπθρεςία και χριςθ φδατοσ (€/m3 ι άλλθ ςχετικι μονάδα). 

- Τα επίπεδα ανάκτθςθσ (%) του κόςτουσ ανά υπθρεςία και χριςθ φδατοσ. 

- Οι εκτιμϊμενεσ ςωρευμζνεσ επενδφςεισ (€) ανά υπθρεςία φδατοσ ςε αξία αντικατάςταςθσ τρζχοντοσ 
ζτουσ. 

- Θ εκτίμθςθ των απολιψεων φδατοσ και τθσ κατανάλωςθσ ανά χριςθ. 

- Θ περιγραφι των παρεχόμενων κινιτρων ςτουσ χριςτεσ/καταναλωτζσ φδατοσ για τθν επίτευξθ των 
περιβαλλοντικϊν ςτόχων τθσ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ. 

- Τα προβλιματα κατά τθ ςυλλογι των ςχετικϊν δεδομζνων και τθσ μεκοδολογίασ εκτίμθςισ τουσ που 
χρθςιμοποιικθκε.  

- Τα κενά/ελλείψεισ πλθροφοριϊν και των προτεινόμενων ενεργειϊν για τθ ςυλλογι πρόςκετων 
δεδομζνων για τθ ςυμπλιρωςθ των κενϊν.  

6. Κακοριςμόσ τυπο-χαρακτθριςτικϊν ςυνκθκϊν αναφοράσ και αξιολόγθςθ/ ταξινόμθςθ τθσ ποιοτικισ 
και ποςοτικισ κατάςταςθσ των επιφανειακϊν και υπόγειων υδάτων  

Για κάκε Υδατικό Διαμζριςμα και ανά Λεκάνθ Απορροισ Ροταμοφ κα πραγματοποιθκοφν οι ακόλουκεσ 
ενζργειεσ: 

- Επανεξζταςθ τθσ αξιολόγθςθσ και ταξινόμθςθσ τθσ ποιοτικισ (οικολογικισ και χθμικισ) κατάςταςθσ 
των επιφανειακϊν υδάτων (ςυμπεριλαμβανομζνων των ιδιαιτζρωσ τροποποιθμζνων και τεχνθτϊν 
ςυςτθμάτων) κακϊσ και τθσ ποιοτικισ (χθμικισ) και ποςοτικισ κατάςταςθσ των υπογείων υδάτων, 
ςφμφωνα με το Ραράρτθμα V τθσ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ και με βάςθ:  

α) τισ ςχετικζσ αναλυτικζσ μεκοδολογίεσ που ζχουν διαμορφωκεί ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ τθσ 
κατάςταςθσ όλων των κατθγοριϊν επιφανειακϊν υδάτων: ‘‘Αξιολόγθςθ (ταξινόμθςθ) τθσ κατάςταςθσ 
των επιφανειακϊν υδάτων’’, κακϊσ και τισ αναλυτικζσ εκνικζσ μεκοδολογίεσ αξιολόγθςθσ των 
επιμζρουσ βιολογικϊν ςτοιχείων ποιότθτασ (BQEs), για κάκε κατθγορία επιφανειακϊν υδάτων, όπωσ 
ζχουν εγκρικεί από τθν ΕΕ,  

β) τα νζα δεδομζνα που ζχουν προκφψει από τθ λειτουργία του Εκνικοφ Δικτφου Ραρακολοφκθςθσ 
τθσ κατάςταςθσ των υδάτων και οι ετιςιεσ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ τθσ κατάςταςθσ των υδάτων που 
διαμορφϊνονται ςτο πλαίςιο τθσ λειτουργίασ του,  

γ) τα Ρρότυπα Ροιότθτασ Ρεριβάλλοντοσ για ουςίεσ προτεραιότθτασ και οριςμζνουσ άλλουσ ρφπουσ, 
τα οποία κακορίηονται και εφαρμόηονται ςτα επιφανειακά υδατικά ςυςτιματα, ςφμφωνα με το Άρκρο 
3 και το Ραράρτθμα I τθσ Οδθγίασ 2008/105/ΕΚ όπωσ ιςχφει,  

δ) τισ ανϊτερεσ αποδεκτζσ τιμζσ (threshold values) που ζχουν κακοριςκεί για διάφορουσ ρφπουσ ςτα 
υπόγεια φδατα, ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 2006/118/ΕΚ και τθσ ΚΥΑ 
39626/2208/E130/2009 όπωσ ιςχφουν, και ε) περιβαλλοντικά ποιοτικά πρότυπα για διάφορουσ 
ρφπουσ και ουςίεσ, τα οποία ζχουν κεςπιςκεί από τθν εκνικι νομοκεςία, ςε εκνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο. 
Τα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά ςυςτιματα, για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομζνα 
παρακολοφκθςθσ από τθ λειτουργία του υφιςτάμενου Εκνικοφ Δικτφου Ραρακολοφκθςθσ, κα 
ταξινομθκοφν, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Α.Α., είτε μετά από ομαδοποίθςθ με βάςθ 
ςυγκεκριμζνα κριτιρια που χρθςιμοποιικθκαν και ςτθν 1θ Ανακεϊρθςθ των Σχεδίων Διαχείριςθσ 
ΛΑΡ, είτε με βάςθ τθν άποψθ εμπειρογνωμόνων. Για κάκε περίπτωςθ (για κάκε ςφςτθμα που δεν 
υπάρχουν δεδομζνα παρακολοφκθςθσ), κα περιγράφονται αναλυτικά θ διαδικαςία και τα κριτιρια 
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που χρθςιμοποιικθκαν για τθν ταξινόμθςθ τθσ κατάςταςισ του, κακϊσ και επίπεδο εμπιςτοςφνθσ τθσ 
ταξινόμθςθσ, ςφμφωνα με τθ μεκοδολογία που χρθςιμοποιικθκε ςτθν 1θ Ανακεϊρθςθ των Σχεδίων 
Διαχείριςθσ ΛΑΡ. 

- Ρροςδιοριςμόσ του οικολογικοφ δυναμικοφ όλων των ιδιαιτζρωσ τροποποιθμζνων (ΛΤΥΣ) και τεχνθτϊν 
(ΤΥΣ) (ςυμπεριλαμβανομζνων όςων βρίςκονται ςε άγνωςτθ κατάςταςθ ςτθν 1θ Ανακεϊρθςθ Σχεδίων 
Διαχείριςθσ ΛΑΡ), ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Α.Α. και με βάςθ τθ μεκοδολογία ‘‘Ρροςδιοριςμόσ 
των ιδιαιτζρωσ τροποποιθμζνων (ΛΤΥΣ) και τεχνθτϊν (ΤΥΣ) υδατικϊν ςυςτθμάτων’’. Για το ςκοπό αυτό, 
κα πρζπει να υλοποιθκεί παράλλθλα το ςχετικό μζτρο τθσ 1θσ Ανακεϊρθςθσ ΣΔΛΑΡ  ‘‘Ειδικά μζτρα για 
τθν επίτευξθ του Καλοφ Οικολογικοφ Δυναμικοφ ςε ΛΤΥΣ’’, ϊςτε να είναι εφικτι θ ταξινόμθςθ του 
οικολογικοφ δυναμικοφ με τθν κατάλλθλθ μεκοδολογία (π.χ. ςφμφωνα με τθ μζκοδο Prague 
approach).  

Με τθ διαδικαςία αυτι κα ταξινομθκοφν θ ποιοτικι (οικολογικι και χθμικι) κατάςταςθ όλων των 
επιφανειακϊν υδάτων (ςυμπεριλαμβανομζνων των ιδιαιτζρωσ τροποποιθμζνων και τεχνθτϊν 
ςυςτθμάτων), κακϊσ και θ ποιοτικι (χθμικι) και ποςοτικι κατάςταςθ όλων των υπογείων υδατικϊν 
ςυςτθμάτων ϊςτε να μθν παραμείνει κανζνα υδατικό ςφςτθμα με άγνωςτθ κατάςταςθ.  

Επίςθσ, κα προςδιοριςκοφν τα υπόγεια υδατικά ςυςτιματα, τα οποία παρουςιάηουν:  

α) ςθμαντικι και διατθροφμενθ ανοδικι τάςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ ρφπων, και 

β) αναςτροφι τθσ τάςθσ αυτισ (ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 2006/118/ΕΚ και τθσ ΚΥΑ 
39626/2208/E130/2009 όπωσ ιςχφουν). 

Με βάςθ τθν αξιολόγθςθ/ταξινόμθςθ των επιφανειακϊν και υπόγειων υδατικϊν ςυςτθμάτων, αλλά και τα 
νζα δεδομζνα που κα προκφψουν από τον χαρακτθριςμό των υδατικϊν ςυςτθμάτων και τθν ανάλυςθ των 
ανκρωπογενϊν πιζςεων και των επιπτϊςεϊν τουσ, κα εξεταςκεί και κα προτακεί αναδιαμόρφωςθ του 
Εκνικοφ Δικτφου Ραρακολοφκθςθσ τθσ κατάςταςθσ των υδάτων. Οι τυχόν προτάςεισ για τθν 
αναδιαμόρφωςθ του Εκνικοφ Δικτφου Ραρακολοφκθςθσ κα διαμορφωκοφν ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ 
του Άρκρου 8 και του Ραραρτιματοσ V τθσ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ, τα ςχετικά Κείμενα Κατευκυντιριων 
Γραμμϊν, κακϊσ και τισ απαιτιςεισ τθσ Οδθγίασ 2008/105/ΕΚ και τθσ Οδθγίασ 2006/118/ΕΚ, ςε ςχζςθ με 
τθν παρακολοφκθςθ των επιφανειακϊν και υπόγειων υδάτων. 

Επίςθσ, για κάκε υδατικό ςφςτθμα κα ςυνταχκεί ςχετικό φφλλο παρουςίαςθσ τθσ κατάςταςισ του 
(«ςωματόφυλλα») με βάςθ τα διακζςιμα ςτοιχεία, τα οποία κα παρατίκενται αναλυτικά. Θ δομι των 
φφλλων αυτϊν κα είναι ενιαία και κα κακοριςτεί από τθν Α.Α 

7. Ρροςδιοριςμόσ των ‘‘Εξαιρζςεων’’ από τθν επίτευξθ των περιβαλλοντικϊν ςτόχων τθσ Οδθγίασ και 
κακοριςμόσ των επιδιωκόμενων για αυτζσ ςτόχων  

Κα επανεξεταςκοφν και κα κακοριςκοφν οι περιβαλλοντικοί ςτόχοι όλων των υδατικϊν ςυςτθμάτων 
(ςυμπεριλαμβανομζνων των ιδιαιτζρωσ τροποποιθμζνων και τεχνθτϊν), ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του 
Άρκρου 4 τθσ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ με βάςθ τισ μεκοδολογίεσ που ζχουν διαμορφωκεί ι κα 
διαμορφωκοφν ςε εκνικό επίπεδο και κα επαναπροςδιοριςκοφν οι ‘‘Εξαιρζςεισ’’ (exemptions) από τθν 
επίτευξθ των περιβαλλοντικϊν ςτόχων τθσ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα 
προγραμματιηόμενα (μζχρι το τζλοσ του 2027) και υλοποιοφμενα ζργα, με βάςθ τθν ςχετικι αναλυτικι 
μεκοδολογία που ζχει διαμορφωκεί: ‘‘Ρροςδιοριςμόσ των ‘‘εξαιρζςεων’’ τθσ παραγράφου 7, του Άρκρου 
4 τθσ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ (4.7), περί νζων τροποποιιςεων’’.  
 

Για κακζνα από τα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά ςυςτιματα που κα καταταχκεί ςτισ ‘‘Εξαιρζςεισ’’: 
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 κα καταγραφεί και κα αποτυπωκεί θ υφιςτάμενθ κατάςταςι του,  

 κα περιγραφοφν οι ανκρωπογενείσ πιζςεισ, κακϊσ και τα ςτοιχεία ποιότθτασ που τεκμθριϊνουν τθν 
κατάταξθ αυτι, 

 κα κακοριςκεί ο επιδιωκόμενοσ, μζχρι το 2027, ςτόχοσ. 

Επίςθσ, κα εκτιμθκεί θ πρόοδοσ ςε ςχζςθ με τθν επίτευξθ των περιβαλλοντικϊν ςτόχων τθσ Οδθγίασ 
2000/60/ΕΚ, όπωσ είχαν κακοριςκεί ςτθν 1θ Ανακεϊρθςθ των Σχεδίων Διαχείριςθσ ΛΑΡ, με διευκρινίςεισ 
για τουσ περιβαλλοντικοφσ ςτόχουσ που δεν επιτεφχκθκαν. 

8. Διαμόρφωςθ Ρρογραμμάτων Βαςικϊν και Συμπλθρωματικϊν Μζτρων για τθν προςταςία και 
αποκατάςταςθ των υδατικϊν ςυςτθμάτων και ανάλυςθ του κόςτουσ ςε ςχζςθ με τθν αποδοτικότθτά 
τουσ  

Για τθν επίτευξθ των ωσ άνω περιβαλλοντικϊν ςτόχων τθσ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ, για κάκε Λεκάνθ 
Απορροισ Ροταμοφ, κα εξεταςκοφν και ανακεωρθκοφν, ςφμφωνα με το Άρκρο 11 και το Ραράρτθμα VI 
τθσ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ, τα Ρρογράμματα Μζτρων (βαςικά και ςυμπλθρωματικά) για τθν προςταςία και 
αποκατάςταςθ των υδατικϊν ςυςτθμάτων, τα οποία ζχουν διαμορφωκεί ςτθν 1θ Ανακεϊρθςθ των 
Σχεδίων Διαχείριςθσ ΛΑΡ, ςε ςυνζργεια πάντα με αντίςτοιχεσ δράςεισ άλλων ςχετικϊν Ενωςιακϊν 
Οδθγιϊν (Ρλθμμφρεσ, Καλάςςια Στρατθγικι, κλπ.). Ριο ςυγκεκριμζνα:  
α) κα αξιολογθκοφν τα βαςικά και ςυμπλθρωματικά μζτρα που ζχουν διαμορφωκεί ςτθν 1θ Ανακεϊρθςθ 
των Σχεδίων Διαχείριςθσ ΛΑΡ, ωσ προσ τθν αποτελεςματικότθτα και το ςτάδιο υλοποίθςισ τουσ,  
β) κα προτακοφν και κα διαμορφωκοφν τυχόν νζα απαιτοφμενα μζτρα για τθν προςταςία και 
αποκατάςταςθ των υδατικϊν ςυςτθμάτων και τθν επίτευξθ των περιβαλλοντικϊν ςτόχων τθσ Οδθγίασ 
2000/60/ΕΚ, και  
γ) κα καταγραφοφν τα μζτρα που είχαν προβλεφκεί ςτθν 1θ Ανακεϊρθςθ των Σχεδίων Διαχείριςθσ ΛΑΡ 
και τα οποία δεν εφαρμόςτθκαν, με τθν ανάλογθ τεκμθρίωςθ.  
Κάκε μζτρο (βαςικό ι ςυμπλθρωματικό) που κα περιλαμβάνεται ςτο Σχζδιο Διαχείριςθσ κα ςυνοδεφεται 
από όλεσ τισ ακόλουκεσ πλθροφορίεσ: 

 Τα υδατικά ςυςτιματα (water bodies), τα οποία επθρεάηονται από τθν εφαρμογι του. 

 Τθν κφρια κατθγορία (key type measures) που εντάςςεται κάκε μζτρο.  

 Τθν αποτελεςματικότθτά του ςε ςχζςθ με τθν επίτευξθ των περιβαλλοντικϊν ςτόχων που ζχουν 
κακοριςκεί. 

 Το κόςτοσ υλοποίθςθσ, το οποίο μπορεί να βαςίηεται ςε διακζςιμα ςτοιχεία από τισ αρμόδιεσ 
Υπθρεςίεσ για τθν κατανομι του προχπολογιςμοφ ι εναλλακτικά ςε επίςθμεσ ι ανεπίςθμεσ 
εκτιμιςεισ. 

 Τουσ βαςικοφσ Φορείσ υλοποίθςθσ κάκε μζτρου, τουσ Φορείσ που τυχόν εμπλζκονται, κακϊσ και το 
πλαίςιο (πρόγραμμα) χρθματοδότθςθσ. 

 Τισ πικανζσ κοινωνικζσ, οικονομικζσ, περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ από τθν εφαρμογι του. 

 Τισ ςυνζργειεσ με άλλα μζτρα. Ειδικότερα για ζργα/δραςτθριότθτεσ αξιοποίθςθσ των υδατικϊν πόρων, 
με αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν επίτευξθ των περιβαλλοντικϊν ςτόχων τθσ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ, κα 
περιγραφοφν τα μζτρα μετριαςμοφ των επιπτϊςεϊν τουσ. 

 Τθν εκτίμθςθ τθσ αποτελεςματικότθτάσ του, ωσ προσ τθν επίτευξθ των περιβαλλοντικϊν ςτόχων που 
ζχουν κακοριςκεί, ςε ςχζςθ με τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που είναι πικανό να προκφψουν, 
λόγω φαινομζνων ξθραςίασ ι λειψυδρίασ και τθσ κλιματικισ αλλαγισ γενικότερα. Θ εκτίμθςθ αυτι κα 
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πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ του ςχετικοφ Κειμζνου Κατευκυντιριων Γραμμϊν 
(Guidance Document No 24), με βάςθ τισ κατευκφνςεισ τθσ Α.Α. 

 Για τα ςυμπλθρωματικά μζτρα κα πραγματοποιθκεί ανάλυςθ του κόςτουσ ςε ςχζςθ με τθν 
αποδοτικότθτά/αποτελεςματικότθτά τουσ και τα οφζλθ ςτο υδάτινο περιβάλλον (ανάλυςθ 
εναλλακτικϊν ςεναρίων/μζτρων), ςε ςυνεννόθςθ με τθν Α.Α. και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ μεκόδουσ 
που ζχουν προτακεί από οριςμζνα Κράτθ Μζλθ. Θ ίδια ανάλυςθ κα ακολουκθκεί και για τα βαςικά 
μζτρα προςταςίασ ι αποκατάςταςθσ, για τα οποία υπάρχει θ αβεβαιότθτα ωσ προσ τθν ςυνειςφορά 
τουσ ςτθν επίτευξθ των περιβαλλοντικϊν ςτόχων και για τον λόγο αυτό κρίνεται ςκόπιμο να 
διερευνθκοφν εναλλακτικά ςενάρια/μζτρα.   

Με βάςθ τισ ανωτζρω πλθροφορίεσ και τισ προςδιοριηόμενεσ πιζςεισ και επιπτϊςεισ κα τεκμθριωκεί θ 
αναγκαιότθτα λιψθσ ςυμπλθρωματικϊν μζτρων. 

Ραράλλθλα, κα κατθγοριοποιθκεί κάκε μζτρο ςε ςχζςθ με τον βακμό ωριμότθτάσ του ωσ προσ τθν 
υλοποίθςι του ι κα εκτιμθκεί ο χρόνοσ ωριμότθτασ που απαιτείται και κα προςδιοριςκοφν οι 
προτεραιότθτεσ  

Επίςθσ, κα δθμιουργθκοφν ειδικζσ φόρμεσ Ραρακολοφκθςθσ Εφαρμογισ των μζτρων που 
περιλαμβάνονται ςτα Ρρογράμματα Μζτρων. Τα φφλλα αυτά κα είναι κοινά για όλα τα Υδατικά 
Διαμερίςματα και κα ςυμπλθρϊνονται χωριςτά για κάκε μζτρο. Τα βαςικά ςτοιχεία που κα 
καταγράφονται είναι: 

 Τα βαςικά ςτοιχεία του μζτρου (κωδικόσ, κατθγορία, ονομαςία, ςυνοπτικι περιγραφι). 

 Ο βαςικόσ φορζασ υλοποίθςθσ του μζτρου και οι φορείσ που τυχόν εμπλζκονται υποςτθρικτικά ςτισ 
ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςι του. 

 Το κόςτοσ του μζτρου εφόςον αναγράφεται ςτο Σχζδιο Διαχείριςθσ. Σε περιπτϊςεισ που δεν 
αναγράφεται κα δίνεται μία προκαταρκτικι εκτίμθςθ με βάςθ παρόμοια ζργα/δράςεισ. 

 Το προτεινόμενο χρθματοδοτικό εργαλείο. 

 Οι ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ των μζτρου από τον φορζα υλοποίθςθσ. 

 Χρονοδιάγραμμα των ενεργειϊν (ςε τρίμθνα ι εξάμθνα κατά περίπτωςθ). 

 Τυχόν κίνδυνοι που μπορεί να κακυςτεριςουν τθν υλοποίθςι τουσ. 

9. Διαμόρφωςθ των Ρροςχεδίων Διαχείριςθσ  

Οι πλθροφορίεσ από όλεσ τισ προθγοφμενεσ δράςεισ κα ςυλλεχκοφν για κάκε Λεκάνθ Απορροισ Ροταμοφ 
και κα ςυνταχκοφν τα Ρροςχζδια Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν (2θ Ανακεϊρθςθ). Στα 
Ρροςχζδια αυτά κα προςτεκοφν: 

 Συνοπτικι περιγραφι του Ρροςχεδίου Διαχείριςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων: 
α) ενόσ πίνακα περιεχομζνων,  

β) αναφοράσ ςε οποιαδιποτε υποςτθρικτικά κείμενα,  

γ) αναφοράσ ςε βάςεισ δεδομζνων ι άλλεσ υποςτθρικτικζσ πθγζσ πλθροφοριϊν,  

δ) οριςμϊν των ορολογιϊν που χρθςιμοποιοφνται, 

ε) περίλθψθσ με τισ διαδικαςίεσ για τθ διαμόρφωςθ του Ρροςχεδίου και τισ κφριεσ Υπθρεςίεσ που 
ενεπλάκθςαν ςτθ διαδικαςία. 
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 Ρεριλιψεισ ειδικότερων/λεπτομερζςτερων προγραμμάτων διαχείριςθσ που μπορεί να είναι 
διακζςιμα για ςυγκεκριμζνα υδατικά ςυςτιματα τθσ περιοχισ μελζτθσ (π.χ. για προςτατευόμενεσ 
περιοχζσ). 

 Αναφορζσ ςε άλλα Σχζδια και Ρρογράμματα, όπωσ τα κάτωκι: 

 Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ (ΕΣΡΑ) 2014-2020 
 Εκνικι Στρατθγικι για το Καλάςςιο Ρεριβάλλον 

 Εκνικι Στρατθγικι για τθ Βιοποικιλότθτα 2014-2020 

 Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ για τισ Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ 2010 -2020 

 Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-20203 

 Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Αλιείασ 2014-2020 

 Ρρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΡΑΑ) 2014-2020 

 Ρεριφερειακά Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα 2014-2020 

 Εκνικό Ρρόγραμμα για τθν Κλιματικι Αλλαγι 

 Εκνικόσ Ενεργειακόσ Σχεδιαςμόσ – Οδικόσ Χάρτθσ για το 2050 

 Ελλθνικό Σχζδιο Δράςθσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ ερθμοποίθςθσ  

 Νζα Ρρογραμματικι Ρερίοδοσ για τθν Ρολιτικι τθσ Συνοχισ 2014-2020 

 Εκνικόσ Σχεδιαςμόσ Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (ΕΣΔΑ) 

 Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ για τθν ορκολογικι χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων (ΕΣΔ) 

 Ειδικά Εκνικά Σχζδια Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΕΕΣΔΑ) 

 Ρεριφερειακά Σχζδια Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΡΕΣΔΑ) 

 Ειδικό Ρλαίςιο Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ & Αειφόρου Ανάπτυξθσ για τισ Υδατοκαλλιζργειεσ 

 Ειδικό Ρλαίςιο Χωροταξικοφ Σχεδίου και Αειφόρου Ανάπτυξθσ για τον Τουριςμό 

 Ειδικό Ρλαίςιο Χωροταξικοφ Σχεδίου και Αειφόρου Ανάπτυξθσ για τθ Βιομθχανία 

 Ρερίλθψθ των κφριων αλλαγϊν ι ενθμερϊςεων ςε ςχζςθ με τθν 1θ Ανακεϊρθςθ των Σχεδίων 
Διαχείριςθσ ΛΑΡ, ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν τροποποιιςεων των περιβαλλοντικϊν ςτόχων του 
Άρκρου 4 τθσ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Α.Α. 

 Καταγραφι όςων ενεργειϊν ζχουν πραγματοποιθκεί μετά τθν 1θ Ανακεϊρθςθ Σχεδίων Διαχείριςθσ 
ΛΑΡ, ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ με τισ γειτονικζσ χϊρεσ, για τισ διαςυνοριακζσ ΛΑΡ. 

 Ρεριγραφι των ςυνεργειϊν με ςχετικζσ Ενωςιακζσ Οδθγίεσ, και πιο ςυγκεκριμζνα με τισ δράςεισ που 
υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 2007/60/ΕΚ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ και 
διαχείριςθ των κινδφνων πλθμμφρασ και τθσ Οδθγίασ για τθ Καλάςςια Στρατθγικι 2008/56/ΕΚ ςχετικά 
με τθ διαχείριςθ και προςταςία των καλάςςιων υδάτων, κακϊσ και με ςχζδια δράςεων για τθ 
διαχείριςθ τθσ ξθραςίασ/ λειψυδρίασ και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. 

10. Εκπόνθςθ Στρατθγικισ Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (Σ.Μ.Ρ.Ε.)  

Εντοπιςμόσ, περιγραφι και αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον από τθν εφαρμογι τθσ 2θσ 
Ανακεϊρθςθσ των Σχεδίων Διαχείριςθσ ΛΑΡ, με τθν εκπόνθςθ Στρατθγικισ Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν 
Επιπτϊςεων (Σ.Μ.Ρ.Ε.), για κάκε Υδατικό Διαμζριςμα.  

Οι Στρατθγικζσ Μελζτεσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων που κα εκπονθκοφν κα πρζπει να καλφπτουν 
πλιρωσ τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν εφαρμογι του Άρκρου 7 και του Ραραρτιματοσ III τθσ 
Υ.Α. ΥΡΕΧΩΔΕ/ΕΥΡΕ/οικ.107017/2006 για τθν ‘‘Εκτίμθςθ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων οριςμζνων 
ςχεδίων και προγραμμάτων, ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2001/42/ΕΚ «ςχετικά με τθν 
εκτίμθςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων οριςμζνων ςχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκοφ 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Λουνίου 2001’’, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει (ΦΕΚ 3759 
Β/2017).  

11. Δθμοςιοποίθςθ των Ρροςχεδίων Διαχείριςθσ, διαβοφλευςθ με το κοινό και 
αξιολόγθςθ/ενςωμάτωςθ των αποτελεςμάτων τθσ διαβοφλευςθσ 

Μετά τθν κατάρτιςθ των Ρροςχεδίων Διαχείριςθσ (2θ Ανακεϊρθςθ), κα ξεκινιςουν οι διαδικαςίεσ 
δθμοςιοποίθςθσ και διαβοφλευςθσ με το κοινό και τουσ εμπλεκόμενουσ Φορείσ και Πργανα. Για τον 
ςκοπό αυτό κα πραγματοποιθκοφν οι ακόλουκεσ ενζργειεσ: 

 Σφνταξθ μελζτθσ, το οποίο κα περιλαμβάνει το ςχζδιο οργάνωςθσ τθσ διαβοφλευςθσ, το αναλυτικό 
χρονοδιάγραμμα και το πρόγραμμα εργαςιϊν, κακϊσ και τα μζτρα και τισ μεκόδουσ διαβοφλευςθσ με 
τουσ ενδιαφερόμενουσ Φορείσ και Πργανα και το κοινό. 

Στθ  μελζτθ αυτι κα επικαιροποιθκοφν όλοι οι εμπλεκόμενοι και ενδιαφερόμενοι Φορείσ και Μθ 
Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ (κοινωνικοί εταίροι), ςε εκνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που 
κεωρείται ότι μποροφν και πρζπει να ενθμερωκοφν και να ςυμμετζχουν ουςιαςτικά ςτθ διαδικαςία 
διαβοφλευςθσ και ςτθν οριςτικοποίθςθ των Σχεδίων Διαχείριςθσ και των ειδικότερων κεμάτων, ςτα 
οποία αυτοί εμπλζκονται (stakeholder analysis). 

 Δθμοςιοποίθςθ και διαβοφλευςθ, κυρίωσ ςε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο, των Ρροςχεδίων 
Διαχείριςθσ, με ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ ενεργοφσ ςυμμετοχισ του κοινοφ και τθν πρόςκλθςθ για να 
λάβει γνϊςθ και να διατυπϊςει και να υποβάλει τισ παρατθριςεισ του. Οι διαδικαςίεσ 
δθμοςιοποίθςθσ, με βάςθ τθν ανωτζρω εκπονθκείςα μελζτθ, κα κακοριςκοφν ςε ςυνεργαςία με τθν 
Α.Α. και μεταξφ άλλων κα περιλαμβάνουν: 

α) Τθν αναβάκμιςθ και ενθμζρωςθ τθσ ςχετικισ ιςτοςελίδασ τθσ Α.Α ςτο διαδίκτυο, ςτθν οποία κα 
αναρτϊνται τα παραπάνω κείμενα διαβοφλευςθσ, με δυνατότθτα υποβολισ ςχολίων, από 
οποιονδιποτε ενδιαφερόμενο. Κα διαςφαλιςκεί θ διαςφνδεςθ τθσ παραπάνω ιςτοςελίδασ τθσ Α.Α με 
τθν ιςτοςελίδα διαβοφλευςθσ  του ΥΡΕΝ . 

β) Τθν παραγωγι ζντυπου υλικοφ πλατιάσ δθμοςιοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ και αντίςτοιχων 
ανακοινϊςεων, ςτον θμεριςιο τφπο περιφερειακισ (ςτθν περιοχι μελζτθσ) ι εκνικισ εμβζλειασ, 
κακϊσ και ςυναφοφσ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ για τα θλεκτρονικά μζςα ενθμζρωςθσ. Το περιεχόμενο 
των εντφπων και των ανακοινϊςεων και ςυνολικά του ενθμερωτικοφ υλικοφ κα κακοριςκεί ςε 
ςυνεργαςία με τθν Α.Α. Ο αρικμόσ των εντφπων κα κακοριςκεί με βάςθ τισ ανάγκεσ τθσ 
διαβοφλευςθσ.  

γ) Τθ ςφνταξθ, ςε ςυνεννόθςθ με τθν Α.Α., και παραγωγι αντιγράφων των ερωτθματολογίων για 
ςυγκεκριμζνα κζματα διαβοφλευςθσ και τθ διαμόρφωςθ ςυγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ για τθν 
υποβολι γραπτϊν ςχολίων και προτάςεων. Τα ςχόλια και οι προτάςεισ κα υπάρχει θ δυνατότθτα να 
υποβλθκοφν και θλεκτρονικά. 

δ) Τθ διοργάνωςθ ςυναντιςεων/θμερίδων για τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ και των εμπλεκόμενων 
Φορζων και τθ διαβοφλευςθ των Ρροςχεδίων Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν. 

Συνολικά κα πραγματοποιθκοφν 2 ςυναντιςεισ/θμερίδεσ ανά Υδατικό Διαμζριςμα, ςε χρονικά 
διαςτιματα που κα κακοριςκοφν ςε ςυνεννόθςθ με τθν Α.Α. Στισ ςυναντιςεισ αυτζσ κα διανεμθκεί 
υλικό τθσ γενικισ επιςκόπθςθσ των ςθμαντικϊν κεμάτων διαχείριςθσ και περίλθψθ των Ρροςχεδίων 
Διαχείριςθσ και κα ηθτείται θ υποβολι γραπτϊν ςχολίων και προτάςεων, εντόσ ςυγκεκριμζνου 
χρονοδιαγράμματοσ που κα κακοριςκεί ςε ςυνεννόθςθ με τθν Α.Α. Σε περίπτωςθ κωλφματοσ λόγω 
ανωτζρασ βίασ για τθ διενζργεια των απαιτοφμενων θμερίδων, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τισ 
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διοργανϊςει  διαδικτυακά και επίςθσ κακϋυπόδειξθ τθσ Υπθρεςίασ να παράςχει επί πλζον υπθρεςίεσ, 
ιςόποςεσ με το κόςτοσ διενζργειασ θμερίδων διαβουλεφςεων δια ηϊςθσ  που να αφοροφν ςε δράςεισ 
ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ ςε κζματα νεροφ ςφμφωνα με τα εγκεκριμζνα ΣΔΛΑΡ 
και τισ απαιτιςεισ τθσ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ ι και άλλεσ δράςεισ. Αυτζσ οι Υπθρεςίεσ κα περιγράφονται 
ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά του οικονομικοφ φορζα και κα αξιολογοφνται μεταξφ άλλων ςτο Κριτιριο Τ2. 
Κα διαςφαλιςκεί θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ του κάκε ενδιαφερόμενου, ςε βοθκθτικά ζγγραφα και 
πλθροφορίεσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν εκπόνθςθ των Ρροςχεδίων Διαχείριςθσ. 

ε) Για τισ διαςυνοριακζσ Λεκάνεσ Απορροισ Ροταμϊν, ςυμμετοχι ςε ςυναντιςεισ ςτισ αντίςτοιχεσ 
γειτονικζσ χϊρεσ, για τθν παρουςίαςθ τθσ 2θσ Ανακεϊρθςθσ των Σχεδίων Διαχείριςθσ, ςε πόλεισ και 
θμερομθνίεσ που κα υποδειχκοφν από τθν Α.Α.  

Τα αποτελζςματα τθσ διαβοφλευςθσ κα υποβάλλονται προσ ζγκριςθ, με μορφι ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ, 
ςφμφωνα με ςυγκεκριμζνεσ κατευκφνςεισ από τθν Α.Α. Τα Ρροςχζδια Διαχείριςθσ κα ενθμερωκοφν με τα 
αποτελζςματα τθσ διαβοφλευςθσ, ςε ςυνεργαςία με τθν Α.Α. 

12. Διαβοφλευςθ και οριςτικοποίθςθ Στρατθγικισ Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (Σ.Μ.Ρ.Ε.)  

Οι διαδικαςίεσ δθμοςιοποίθςθσ και διαβοφλευςθσ κάκε Στρατθγικισ Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν 
Επιπτϊςεων (Σ.Μ.Ρ.Ε.) κα κακοριςκοφν ςε ςυνεργαςία με τθν Α.Α. και τθ Δ/νςθ Ρεριβαλλοντικισ 
Αδειοδότθςθσ (ΔΛΡΑ) του Υπουργείου ΡΕΝ. 

13. Οριςτικοποίθςθ τθσ 2θσ Ανακεϊρθςθσ των Σχεδίων Διαχείριςθσ ΛΑΡ, ςφμφωνα με το Άρκρο 13 και 
το Ραράρτθμα VII τθσ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ  

Αμζςωσ μετά τθν περίοδο διαβοφλευςθσ και μετά από αλλαγζσ που πικανϊσ να υπάρξουν κα ςυνταχκοφν 
τα οριςτικά Σχζδια Διαχείριςθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ΣΜΡΕ, με το Άρκρο 13 και το Ραράρτθμα VII 
τθσ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ, το Άρκρο 10 και Ραράρτθμα VII του ΡΔ 51/2007, κακϊσ και το Άρκρο 7 του Ν. 
3199/2003, ςτα οποία κα προςτεκοφν: 

 Οι θμερομθνίεσ δθμοςίευςθσ: α) του χρονοδιαγράμματοσ, του προγράμματοσ εργαςιϊν και των 
μζτρων διαβοφλευςθσ, β) του Ρροςχεδίου Διαχείριςθσ και των απλουςτευμζνων κειμζνων με τθν 
επιςκόπθςθ ςθμαντικϊν κεμάτων διαχείριςθσ των υδατικϊν πόρων, γ) του οριςτικοφ Σχεδίου 
Διαχείριςθσ.  

 Ρεριγραφι των ενεργειϊν που πραγματοποιικθκαν για τθ ςυμμετοχι του κοινοφ, τθν προϊκθςθ τθσ 
ενεργοφσ ςυμμετοχισ των ενδιαφερόμενων και τθ διαβοφλευςθ κατά τθν διαμόρφωςθ τθσ 2θσ 
Ανακεϊρθςθσ των Σχεδίων Διαχείριςθσ ΛΑΡ, ςυμπεριλαμβανομζνων λεπτομερζςτερων πλθροφοριϊν 
ςχετικά με τον ςυντονιςμό τθσ διαδικαςίασ διαβοφλευςθσ και των μθχανιςμϊν για τθν πρόςβαςθ του 
κοινοφ ςε υποςτθρικτικά κείμενα. 

 Σφντομθ αξιολόγθςθ των εμπειριϊν από τισ ενζργειεσ για τθ ςυμμετοχι του κοινοφ. 

 Αναφορζσ/ςυνδζςεισ ςτο διαδίκτυο για διακζςιμα λεπτομερζςτερα υποςτθρικτικά κείμενα για 
πλθροφορίεσ που περιλαμβάνονται ςτο Σχζδιο Διαχείριςθσ. 

 Αναφορζσ/ςυνδζςεισ ςτο διαδίκτυο για δθμοςιεφςεισ ςχετικά με τθ ςυμμετοχι του κοινοφ. 

Επίςθσ, κα ςυνταχκοφν, ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα, ςυνοπτικά κείμενα  με περίλθψθ τθσ 2θσ 
Ανακεϊρθςθσ Σχεδίων Διαχείριςθσ ΛΑΡ, για κάκε Υδατικό Διαμζριςμα. Το ακριβζσ περιεχόμενο των 
περιλθπτικϊν αυτϊν αγγλικϊν κειμζνων κα διαμορφωκεί ςε ςυνεργαςία με τθν Α.Α. 

14. Συμπλιρωςθ και υποβολι των βάςεων δεδομζνων του Ευρωπαϊκοφ Οργανιςμοφ Ρεριβάλλοντοσ  
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Συμπλιρωςθ των ειδικϊν βάςεων δεδομζνων που κα υποβλθκοφν ςτθν ΕΕ μζςω του ςυςτιματοσ WISE. Οι 
ειδικζσ βάςεισ δεδομζνων κα ςυμπλθρωκοφν ςφμφωνα με υποςτθρικτικά κείμενα και τθν προβλεπόμενθ 
διαδικαςία που κακορίηεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανιςμό Ρεριβάλλοντοσ (π.χ. μετατροπι των 
ςυμπλθρωμζνων βάςεων ςε μορφι .xml, κλπ.). Κατά τθν υποβολι τουσ από τθν Γενικι Δ/νςθ Υδάτων του 
Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ & Ενζργειασ, μζςω του ςυςτιματοσ WISE, κα υπάρξει περίοδοσ αναμονισ, 
κατά τθν οποία κα ολοκλθρωκεί, από τον Ε.Ο.Ρ., θ ποιοτικι αξιολόγθςθ των βάςεων που ζχουν 
υποβλθκεί, ϊςτε να διορκωκοφν τυχόν λάκθ που μπορεί να προκφψουν κατά τθ διαδικαςία υποβολισ. 

15. Ενθμζρωςθ των γεωχωρικϊν δεδομζνων  

Τα γεωχωρικά δεδομζνα, οι δικτυακζσ υπθρεςίεσ πρόςβαςθσ ςε αυτά και τα μεταδεδομζνα τουσ  που κα 
παραχκοφν κα πρζπει να είναι ςυμβατά και να μποροφν να ενςωματωκοφν ςε όλεσ τισ ςχετικζσ βάςεισ 
δεδομζνων (π.χ. βάςεισ Α.Α., WISE,  κλπ.) και κα ακολουκοφν τισ τεχνικζσ οδθγίεσ που εκδίδονται ςε 
εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2007/2/ΕΚ (INSPIRE).  

Ριο αναλυτικά: 

α) Γεωχωρικά Δεδομζνα: Τα γεωχωρικά δεδομζνα κα ακολουκοφν τα μοντζλα δεδομζνων των ςχετικϊν 
κεματικϊν κατθγοριϊν INSPIRE (https://inspire.ec.europa.eu/Themes/Data-Specifications/2892) ι 
κατάλλθλα επεκτεταμζνα μοντζλα δεδομζνων ςυγκεκριμζνα για τθν Οδθγία Ρλαίςιο για τα Φδατα, εάν 
αυτά είναι διακζςιμα τθν εποχι υλοποίθςθσ του ζργου ι τθσ εποχισ ςυντιρθςισ του. 

β) Δικτυακζσ υπθρεςίεσ εξεφρεςθσ/αναηιτθςθσ (discovery service), κζαςθσ (view service), μεταφόρτωςθσ 
(download service) και μεταςχθματιςμοφ (transformation service) αν χρειάηεται: ΟΛ δικτυακζσ υπθρεςίεσ, 
με τισ οποίεσ κα διατίκενται τα γεωχωρικά δεδομζνα, κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ Οδθγίασ INSPIRE 
για τισ δικτυακζσ υπθρεςίεσ και κα ακολουκοφνται οι πλζον πρόςφατεσ τεχνικζσ οδθγίεσ εφαρμογισ τουσ. 

Θ υπθρεςία μεταςχθματιςμοφ κα διατίκεται εφόςον επιλζξει θ ανακζτουςα τα γεωχωρικά δεδομζνα να 
μθν δθμιουργθκοφν εξ αρχισ ςε ςυμμόρφωςθ με τθν Οδθγία INSPIRE, αλλά να μεταςχθματίηονται εκ των 
υςτζρων (μζςω τθσ εν λόγω υπθρεςίασ μεταςχθματιςμοφ) για να ακολουκοφν τισ προδιαγραφζσ τθσ. 

γ) Μεταδεδομζνα: Τα μεταδεδομζνα των ςυνόλων γεωχωρικϊν δεδομζνων και των δικτυακϊν υπθρεςιϊν 
κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που τίκενται για τθν Οδθγία INSPIRE για τα μεταδεδομζνα και κα 
ακολουκοφνται για τθ δθμιουργία τουσ οι πλζον πρόςφατεσ τεχνικζσ οδθγίεσ εφαρμογισ. 

δ)  Ζλεγχοσ ςυμμόρφωςθσ – Ζλεγχοσ δυνατότθτασ ςφνδεςθσ ςτθν ευρωπαϊκι πφλθ INSPIRE Geoportal: Για 
τον ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ κα χρθςιμοποιθκοφν κατάλλθλα εργαλεία που κα υποδείξει θ ανακζτουςα 
(π.χ. INSPIRE Reference Validator). Ρροκειμζνου να κρικεί επιτυχισ θ υλοποίθςθ του ζργου, κα πρζπει οι 
ςυγκεκριμζνοι ζλεγχοι να είναι επιτυχείσ.  

Επιπλζον, κα διενεργθκοφν ζλεγχοι για τθν εξζταςθ τθσ δυνατότθτασ επιτυχοφσ ςφνδεςθσ των δικτυακϊν 
υπθρεςιϊν που κα αναπτυχκοφν ςτθν ευρωπαϊκι πφλθ INSPIRE, χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθλα εργαλεία 
που διατίκενται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. 

Οι αναφορζσ επιτυχοφσ διενζργειασ όλων των παραπάνω ελζγχων κα αποτελοφν αναπόςπαςτό μζροσ των 
παραδοτζων. 

ε) Σφνδεςθ με τθν ελλθνικι πφλθ του ΥΡΕΝ για τθν Οδθγία INSPIRE (geoportal.ypen.gr) 

Υλοποίθςθ των  απαραίτθτων ενεργειϊν προκειμζνου οι ανωτζρω δικτυακζσ υπθρεςίεσ, τα γεωχωρικά 
δεδομζνα και τα μεταδεδομζνα αυτϊν να ςυμπεριλθφκοφν ςτθν ελλθνικι πφλθ του ΥΡΕΝ για τθν INSPIRE. 

16. Επικαιροποίθςθ των αποτελεςμάτων από τθν υλοποίθςθ του  Ζργου: ‘‘Ανάπτυξθ ςυςτθμάτων και 
εργαλείων διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων ςε 13 Υδατικά Διαμερίςματα τθσ Χϊρασ» 
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Στο πλαίςιο τθσ επικαιροποίθςθσ των εργαλείων διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων και τθσ αναβάκμιςθσ του 

υφιςτάμενου λογιςμικοφ περιλαμβάνονται οι κάτωκι εργαςίεσ: 

 Συγκζντρωςθ – αξιολόγθςθ ςχετικϊν ερευνϊν και μελετϊν, ςυλλογι, επιλογι των πρωτογενϊν 

δεδομζνων φυςικοφ ςυςτιματοσ (υδρομετεωρολογικϊν, κλιματολογικϊν και υδρολογικϊν)  για τα 

υδρολογικά ζτθ 2001-02 – 2019-20, ζλεγχοσ τθσ αξιοπιςτίασ κακϊσ επίςθσ και ςυνκετικι παρουςίαςθ 

των υφιςταμζνων δικτφων παρακολοφκθςθσ των ποςοτικϊν και ποιοτικϊν (χθμικϊν) παραμζτρων για 

τα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά ςυςτιματα τθσ χϊρασ (ΕΥΣ & ΥΥΣ), όπωσ αυτά ζχουν 

διαμορφωκεί από τθν 1θ Ανακεϊρθςθ των ΣΔΛΑΡ. 

 Συμπλιρωςθ των χρονοςειρϊν βροχοπτϊςεων/ κατακρθμνιςμάτων και ανάλυςθ ςυχνότθτασ 

βροχοπτϊςεων ςε επίπεδο λεκάνθσ απορροισ (υπολογιςμόσ των μζςων μθνιαίων, εποχικϊν και 

ετιςιων τιμϊν και των κφριων ςτατιςτικϊν των μετεωρολογικϊν παρατθριςεων. Ανάλυςθ μεγίςτων 

και ελαχίςτων τιμϊν ατμοςφαιρικϊν κατακρθμνιςμάτων. Χωρο-χρονικι κατανομι των 

μετεωρολογικϊν παρατθριςεων. Ρροςκικθ ςτοιχείων από νζουσ μετεωρολογικοφσ ςτακμοφσ, όπου 

υπάρχουν. Γενικι περιγραφι των χαρακτθριςτικϊν του κλίματοσ και των ςυνκθκϊν που επικρατοφν 

κατά τθν περίοδο 2000 – 2020 ςε ςυςχζτιςθ με τθν περίοδο 1980 – 2000 των πρϊτων Σχεδίων 

Διαχείριςθσ. Συλλογι θμεριςιων ι/και μθνιαίων δεδομζνων παροχϊν υδατορεμάτων (μικρϊν και 

μεγάλων). Συλλογι πρωτογενϊν δεδομζνων ςτάκμθσ υπόγειων νερϊν (γεωτριςεων, πθγαδιϊν), 

παροχϊν άντλθςθσ και παροχϊν πθγϊν. Στατιςτικι ανάλυςθ χρονοςειρϊν μετριςεων ςτάκμθσ 

γεωτριςεων και φρεάτων και χρονοςειρϊν παροχϊν. Επικαιροποίθςθ και κατάρτιςθ καμπυλϊν 

ςτάκμθσ – παροχισ πθγϊν. Οι χρονοςειρζσ μετεωρολογικϊν και υδρολογικϊν δεδομζνων κα 

περιλαμβάνουν το ςφνολο τθσ υφιςτάμενθσ πλθροφορίασ από το ζτοσ 1980 και εντεφκεν. 

 Συμπλιρωςθ χρονοςειρϊν και δθμιουργία ςυνκετικϊν χρονοςειρϊν παροχϊν ςε ςθμεία όπου δεν 

υπάρχουν μετριςεισ με τθν εφαρμογι ομοιωμάτων βροχισ – απορροισ. Οι ςυνκετικζσ χρονοςειρζσ 

που κα προκφψουν, κα χρθςιμοποιθκοφν ωσ είςοδοι ςτο διαχειριςτικό μοντζλο. 

 Επικαιροποίθςθ ςτοιχειϊν υδροχθμείασ και ςφνδεςθ με το δίκτυο παρακολοφκθςθσ των ΥΥΣ και ΕΥΣ. 

Κατάρτιςθ κεματικϊν χαρτϊν με τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά ςθμειακϊν εμφανίςεων νερϊν (ςτακμοί 

μζτρθςθσ επιφανειακϊν νερϊν, πθγϊν κλπ). Κατάρτιςθ χαρτϊν που κα αποδίδουν τθν ποιότθτα των 

νερϊν των υδροφορζων μζςω ιςοπαραμετρικϊν καμπυλϊν. Επιςιμανςθ περιοχϊν υψθλισ 

τρωτότθτασ από ςυγκεκριμζνουσ ρφπουσ. Ροιότθτα υπόγειων υδάτων που προορίηονται για 

ανκρϊπινθ κατανάλωςθ. 

 Επικαιροποίθςθ των ιδθ εφαρμοςκζντων μακθματικϊν ομοιωμάτων ι ανάπτυξθ νζων κατάλλθλων 

μακθματικϊν ομοιωμάτων των ΕΥΣ και ΥΥΣ που κα αφοροφν ςτθν εκτίμθςθ των ποςοτικϊν μεγεκϊν. 

Ειδικότερα κα απαιτθκοφν: (α) Μακθματικά ομοιϊματα ςτοχαςτικοφ χαρακτιρα μετατροπισ τθσ 

βροχισ ςε παροχι, τα οποία κα εκτιμοφν τθν υπόγεια απορροι, τθν επιφανειακι απορροι και τα 

διακζςιμα αποκζματα και κα παράγουν αντίςτοιχεσ χρονοςειρζσ παροχϊν για τισ περιόδουσ που δεν 

υπάρχουν υδρομετριςεισ, (β) μακθματικά ομοιϊματα που κα μποροφν να εκτιμοφν τθ μεταβολι τθσ 

πιεηομετρίασ και των διακζςιμων αποκεμάτων τόςο ςε ςυνκικεσ μόνιμθσ ροισ (steadystate) όςο και 

ςε μθ μόνιμθσ ροισ – δυναμικζσ ςυνκικεσ (transientstate) και (γ) μακθματικά ομοιϊματα 
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προςομοίωςθσ ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν (Cl-) για τα υφάλμυρα Υπόγεια Υδατικά Συςτιματα (ΥΥΣ), 

όπωσ αυτά ζχουν αποτυπωκεί και προςδιοριςτεί κατά τθν 1θ Ανακεϊρθςθ των ΣΔΛΑΡ 

(χαρακτθριςμόσ ΥΥΣ), ι που κα προκφψουν από τθ 2θ Ανακεϊρθςθ των ΣΔΛΑΡ (εφόςον απαιτθκεί 

μζχρι 3 νζα υδατικά ςυςτιματα), που κα εκτιμοφν τθ μετατόπιςθ του μετϊπου υφαλμφρινςθσ υπό 

δυναμικζσ ςυνκικεσ (είτε ςτοχαςτικά μοντζλα, είτε μοντζλα πεπεραςμζνων διαφορϊν ι ςτοιχείων). 

Σχετικά με τα μακθματικά ομοιϊματα των παραγράφων (β) και (γ) αυτά κα αποφαςιςτοφν μετά από 

υποδείξεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Από τον ςυνδυαςμό των επικαιροποιθμζνων υδρολογικϊν και 

των υδρογεωλογικϊν μοντζλων κα προκφψουν τα επικαιροποιθμζνα υδατικά ιςοηφγια των ΕΥΣ και 

των ΥΥΣ και κα μποροφν να ςυςχετιςτοφν και ςυγκρικοφν με τα αντίςτοιχα των πρϊτων 

Διαχειριςτικϊν Σχεδίων. 

 Καταγραφι όλων των επιπλζον παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων που λαμβάνουν χϊρα ςτα ΕΥΣ και ΥΥΣ 

ςε ςχζςθ αυτζσ που ιταν υφιςτάμενεσ κατά τα πρϊτα Διαχειριςτικά Σχζδια, περιγραφι των ζργων 

αξιοποίθςθσ των υδατικϊν αποκεμάτων που εξυπθρετοφν τισ παραπάνω δραςτθριότθτεσ και 

ανάλυςθ του τρόπου λειτουργίασ τουσ. Επαναπροςδιοριςμόσ προςφοράσ – ηιτθςθσ νεροφ (υδατικά 

ιςοηφγια) λαμβάνοντασ υπόψθ τα υδατικά ςυςτιματα (επιφανειακά και υπόγεια) του Σχεδίου 

Διαχείριςθσ ΛΑΡ. 

 Ανάπτυξθ Επικαιροποιθμζνου Διαχειριςτικοφ Μοντζλου που κα προςομοιϊνει τθ χωροχρονικι 

κατανομι των ποςοτικϊν δεδομζνων και ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ προςφοράσ και ηιτθςθσ 

νεροφ ςε κόμβουσ που αντιπροςωπεφουν ομαδοποιθμζνεσ τισ επί μζρουσ ποςότθτεσ προςφοράσ και 

ηιτθςθσ νεροφ ανά κατθγορία χριςθσ κατά περίπτωςθ, κακϊσ και τθ ςυνεχι μεταξφ τουσ 

αλλθλοεπίδραςθ. Ρροςομοίωςθ, δθλαδι, των ειςόδων νεροφ, των υφιςτάμενων δομϊν και 

υποδομϊν ςτθν περιοχι που αφοροφν ςτθ χριςθ, διανομι και αποκικευςθ νεροφ και των εξόδων 

νεροφ από το υδατικό ςφςτθμα με κόμβουσ εκτροπϊν (εκτόσ λεκάνθσ) και τελικοφ αποδζκτθ 

(κάλαςςα) οριςτικισ εξόδου από το ςφςτθμα. 

 Ρροςομοίωςθ τθσ ςθμερινισ κατάςταςθσ γεγονόσ που ςθμαίνει ότι κα χρθςιμοποιθκοφν τα 

δεδομζνα ειςαγωγισ (χρονοςειρζσ ειςόδου) τουλάχιςτον των 40 τελευταίων ετϊν (1980 και 

εντεφκεν), κα διαςταςιολογθκοφν όλα τα υφιςτάμενα ζργα και κα ειςαχκοφν όλοι οι περιοριςμοί 

λειτουργίασ του ςυςτιματοσ που υφίςτανται ςιμερα, δεδομζνθσ τθσ  εξαςφάλιςθσ τθσ  «καλισ 

κατάςταςθσ» των υδατικϊν ςυςτθμάτων. Το μοντζλο κα ρυκμιςτεί και κα ελεγχκεί ςε ό,τι αφορά τθ 

ρεαλιςτικι αναπαραγωγι τθσ πραγματικότθτασ με ελζγχουσ ςτα διάφορα ςθμεία του χϊρου όπου 

υπάρχουν ςθμερινζσ μετριςεισ ποςότθτασ, ποιότθτασ νερϊν, λειτουργίασ ζργων, αποδοτικότθτασ 

ζργων, διακυμάνςεισ αποκεμάτων κλπ. ςε χρονικό βιμα που κα κρικεί ςκόπιμο, ςφμφωνα με τα 

υφιςτάμενα πραγματικά ςτοιχεία ελζγχου. 

 Ανάλυςθ ευαιςκθςίασ, ςτο ςτάδιο τθσ οποίασ γίνεται τροποποίθςθ των παραμζτρων ϊςτε να 

προςδιοριςτεί ο βακμόσ αβεβαιότθτασ και θ ςθμαςία του ςτθ βακμονόμθςθ του μοντζλου, 

επαλικευςθ του μακθματικοφ μοντζλου χρθςιμοποιϊντασ ζνα ςφνολο ανεξάρτθτων μετριςεων 

υπαίκρου και ρεαλιςτικϊν ςεναρίων, προκειμζνου το μακθματικό μοντζλο να προςομοιϊςει τθν 

υδροδυναμικι κατάςταςθ του υπό μελζτθ ςυςτιματοσ αποκτϊντασ μεγαλφτερθ αξιοπιςτία και 
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πρόβλεψθ ςτθν οποία μελετάται θ εξζλιξθ του ςυςτιματοσ ςτο χρόνο και το χϊρο διατθρϊντασ 

ςτακερζσ τισ παραμζτρουσ βακμονόμθςθσ και μεταβάλλοντασ τισ φορτίςεισ και πιζςεισ που εκτιμάται 

ότι πρόκειται να αλλάξουν ςτο μζλλον (π.χ. βροχόπτωςθ, αντλιςεισ, οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ, 

αλλαγζσ χριςεων γθσ και φδατοσ, τομζασ παραγωγισ κ.ά.). Βελτιςτοποίθςθ του μοντζλου 

πραγματοποιϊντασ ςυνδυαςμό του ανωτζρω περιβαλλοντικοφ και λαμβάνοντασ ωσ βαςικό κριτιριο 

τθν καλι κατάςταςθ των επιφανειακϊν και υπόγειων υδατικϊν ςυςτθμάτων. Επανζλεγχοσ του 

μοντζλου, ςφμφωνα με τον οποίο μετά το πζρασ οριςμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ και με 

επικαιροποιθμζνα ςτοιχεία υπαίκρου, επαλθκεφονται οι αρχικζσ προβλζψεισ του μοντζλου. Τζλοσ, το 

παραγόμενο διαχειριςτικό μοντζλο εξετάηεται για μελλοντικά ςενάρια μεταβάλλοντασ ανά μία τισ 

παραμζτρουσ ι/και περιςςότερεσ ταυτόχρονα ελζγχοντασ κάκε φορά το αποτζλεςμα. 

 Κατάρτιςθ επικαιροποιθμζνων ςεναρίων οικονομικϊν δραςτθριοτιτων-ζργων και μζτρων- με τθ 

χριςθ του διαχειριςτικοφ μοντζλου, που αποτελοφν τθ βάςθ για τθν ανάλυςθ τθσ πολιτικισ 

διαχείριςθσ των υδατικϊν πόρων, αφοφ ζχει εξαςφαλιςκεί θ «καλι κατάςταςθ» των υδατικϊν 

ςυςτθμάτων. Ανάλυςθ του οικονομικοφ αποτελζςματοσ για τθν κάκε εφαρμογι του 

επικαιροποιθμζνου διαχειριςτικοφ μοντζλου (ςεναρίου) λαμβάνοντασ υπόψθ το όφελοσ για τθν κάκε 

χριςθ (γεωργικό τομζα, κτθνοτροφία, υδατοκαλλιζργειεσ, φδρευςθ, βιομθχανία, παραγωγι 

υδροθλεκτρικισ ενζργειασ) και τον περιβαλλοντικό παράγοντα. Τα μελλοντικά ςενάρια κα 

αποφαςιςτοφν ςε ςυνεννόθςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι και κα είναι όχι περιςςότερα από 3 (τρία). 

 Ανάλυςθ εφαρμογισ του διαχειριςτικοφ μοντζλου (ςενάρια) για διαφορετικζσ υδρολογικζσ ςυνκικεσ 

όςον αφορά το οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελοσ, οφτωσ ϊςτε ςυγκρίνοντασ τα διάφορα 

ςενάρια οικονομικϊν δραςτθριοτιτων-ζργων και μζτρων- να επιλεγεί ο βζλτιςτοσ ςυνδυαςμόσ αυτϊν 

των δραςτθριοτιτων που κα αναδείξει το βζλτιςτο περιβαλλοντικό και οικονομικό αποτζλεςμα. 

 Τα απαιτοφμενα πρωτογενι ςτοιχεία από προθγοφμενεσ μελζτεσ διακζςιμεσ ςτθν Υπθρεςία κα 

δοκοφν με μζριμνα τθσ Υπθρεςίασ, ενϊ όλα τα απαιτοφμενα δεδομζνα για τουσ ςκοποφσ του ζργου, 

που δεν διακζτει θ Υπθρεςία, κα ςυλλεχκοφν από τον Ανάδοχο με τθν υποβοικθςθ τθσ Υπθρεςίασ. 

 Εκπαίδευςθ τμθματικισ διάρκειασ (που θ ςυνολικι διάρκεια κα είναι τουλάχιςτον 40 (ςαράντα) 

ϊρεσ) των ςτελεχϊν των Δ/νςεων Υδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου-Δυτικισ 

Μακεδονίασ ςε όλα τα αντικείμενα των παραδοτζων (μοντζλα, μεκοδολογίεσ κλπ), ςε χρονικά 

διαςτιματα και τόπο που κα κακοριςκοφν ςε ςυνεννόθςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι. Θ εκπαίδευςθ 

κα αφορά ςε όλα τα παραπάνω αντικείμενα, με χριςθ των Θ/Υ που κα ζχουν ιδθ παραδοκεί με 

ρυκμιςμζνα όλα τα μοντζλα και όλα τα δεδομζνα των μελετϊν ςε θλεκτρονικι μορφι, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των γεωχωρικϊν δεδομζνων ςε κατάλλθλθ επεξεργάςιμθ μορφι. Σφνταξθ 

εγχειριδίου ςτα Ελλθνικά. 

 

Μεκοδολογία υλοποίθςθσ 
Ομάδα Ζργου/Σχιμα Διοίκθςθσ τθσ Σφμβαςθσ : Η κατ’ ελάχιςτον απαιτοφμενθ Ομάδα ζργου αναφζρεται 
ςτθν παράγραφο 2.2.6 τθσ διακιρυξθσ. 
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Ραραδοτζα-Διαδικαςία Ραραλαβισ/Ραρακολοφκθςθσ  

Θ παρουςίαςθ και παράδοςθ των αποτελεςμάτων από τισ επιμζρουσ δράςεισ κα γίνει ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ όλων των Κατευκυντιριων Κειμζνων (Guidance Documents) τθσ ΕΕ, και 
κυρίωσ του Κειμζνου Κατευκυντιριων Γραμμϊν ςχετικά με τα ςτοιχεία που πρζπει να υποβλθκοφν ςτθν 
ΕΕ, ςτο πλαίςιο τθσ 2θσ Ανακεϊρθςθσ των Σχεδίων Διαχείριςθσ ΛΑΡ (WFD Reporting Guidance 2022).  

Τα παραδοτζα από τισ επιμζρουσ δράςεισ κα παραδίδονται ςε ζντυπθ και ψθφιακι μορφι ςτα ελλθνικά, 
Ειδικότερα κα παραδίνεται 1 αντίγραφο ςτθ Διεφκυνςθ Ρροςταςίασ Διαχείριςθσ Υδάτινου Ρεριβάλλοντοσ 
του ΥΡΕΝ και από 1 αντίγραφο ςτισ Δ/νςεισ Υδάτων Θπείρου και Δυτικισ Μακεδονίασ τθσ  
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου-Δυτ. Μακεδονίασ όπωσ παρουςιάηονται ςτον ακόλουκο Ρίνακα. 

Αντίγραφα παραδοτζων των 2 ΣΔΛΑΡ (2θσ Ανακεϊρθςθσ) ςτισ Δ.Υ. 

ΥΔ 09  05 

Δ/νςθ Υδάτων Δυτικισ Μακεδονίασ Θπείρου  

 1 1 

 

Είναι απαραίτθτο να διαςφαλίηεται θ ομοιομορφία προςεγγίςεων ςε επίπεδο χϊρασ. Για τον ςκοπό αυτό, 
για τθν οριςτικι διαμόρφωςθ των παραδοτζων από τισ επιμζρουσ δράςεισ κα υπάρχει ςυνεχισ 
ςυνεννόθςθ με τθν Α.Α. 

Θ δομι των Σχεδίων Διαχείριςθσ και των επιμζρουσ παραδοτζων τευχϊν κα κακοριςκεί ςε ςυνεργαςία με 
τθν Α.Α. και κα είναι κοινι για τα δφο (2) Υδατικά Διαμερίςματα, ςφμφωνα με τα πρότυπα (templates) που 
κα διαμορφωκοφν. 

Πλα τα παραδοτζα κα υποβάλλονται και ςε θλεκτρονικι μορφι (ςε DVDs, ι USB, ι ςε ςκλθρό δίςκο), ςε 
κείμενα Word και ςε .pdf που κα δθμιουργθκοφν ψθφιακά (και όχι με ςάρωςθ), ςε ζνα ενιαίο αρχείο ανά 
παραδοτζο τεφχοσ, μεταξφ των οποίων κα υπάρχει απόλυτθ ταφτιςθ. Πςα από τα παραδοτζα ζχουν 
μορφι πινάκων και χρονοςειρϊν κα παραδοκοφν και ςε ανοικτι μορφι (non-proprietary ι ευρζωσ 
διαδεδομζνθ, πχ ςε πίνακεσ Excel κλπ). Επιπλζον κα παραδοκεί όλο το υλικό που ζχει χρθςιμοποιθκεί για 
τθν υλοποίθςθ των επιμζρουσ δράςεων.  

Θ καταγραφι, επεξεργαςία και παρουςίαςθ όλων των μορφϊν πλθροφορίασ για τθν υλοποίθςθ των 
επιμζρουσ δράςεων (τοπογραφικό υπόβακρο, χριςεισ γθσ, κλπ) κα γίνεται ςε Σφςτθμα Γεωγραφικϊν 
Ρλθροφοριϊν (Σ.Γ.Ρ-GIS). 

Πλεσ οι χωρικζσ πλθροφορίεσ κα πρζπει να καλφπτουν τισ απαιτιςεισ που απορρζουν από το Ν.3882/2010 
(ΦΕΚ166/Α/22.09.2010) που αφορά ςτθν εναρμόνιςθ με τθν Oδθγία 2007/2/ΕΚ για τθ δθμιουργία 
υποδομισ χωρικϊν πλθροφοριϊν ςτθν Ευρωπαϊκι Κοινότθτα (INSPIRE). 

Για κάκε Υδατικό Διαμζριςμα κα διαμορφωκοφν τα ακόλουκα παραδοτζα: 

1. Ρροςχζδιο Διαχείριςθσ ΛΑΡ (2θ Ανακεϊρθςθ), ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των  παρακάτω κειμζνων 
τεκμθρίωςθσ (i ζωσ iv). 

2. Διαβοφλευςθ Ρροςχεδίων Διαχείριςθσ ΛΑΡ (2θ Ανακεϊρθςθ), με τθν οργάνωςθ των απαιτοφμενων 
ςυναντιςεων/θμερίδων, ςε χρονικά διαςτιματα που κα κακοριςκοφν ςε ςυνεννόθςθ με τθν Α.Α. 

Για τισ ανάγκεσ τθσ διαβοφλευςθσ των Ρροςχεδίων Διαχείριςθσ, κα διαμορφωκοφν τα ακόλουκα: 
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α) Θ Στρατθγικι Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων, θ οποία κα τεκεί ςε διαβοφλευςθ.  

β) Μελζτθ με το ςχζδιο οργάνωςθσ τθσ διαβοφλευςθσ, το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και το 
πρόγραμμα εργαςιϊν, κακϊσ και τα μζτρα και τισ μεκόδουσ διαβοφλευςθσ με τουσ ενδιαφερόμενουσ 
Φορείσ και Πργανα και το κοινό.  

γ) Ερωτθματολόγια επί του Ρροςχεδίου Διαχείριςθσ ΛΑΡ (2θ Ανακεϊρθςθ) και το προτεινόμενο 
χρονοδιάγραμμα για τθν υποβολι γραπτϊν ςχολίων. 

δ) Ζκκεςθ αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων τθσ διαβοφλευςθσ. 

3. Οριςτικό Σχζδιο Διαχείριςθσ ΛΑΡ (2θ Ανακεϊρθςθ), με ενςωματωμζνα τα αποτελζςματα τθσ 
διαβοφλευςθσ,  ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των  παρακάτω κειμζνων τεκμθρίωςθσ (i ζωσ iv). Επίςθσ, 
κα διαμορφωκοφν ςυνοπτικά κείμενα με περίλθψθ των οριςτικϊν Σχεδίων Διαχείριςθσ, ςτθν ελλθνικι 
και αγγλικι γλϊςςα. 

4. Οριςτικι Στρατθγικι Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων, με ενςωματωμζνα τα αποτελζςματα τθσ 
διαβοφλευςθσ, εφόςον απαιτείται και κατόπιν οδθγιϊν τθσ ΔΛΡΑ/ΥΡΕΝ.  

5. Επικαιροποίθςθ κατόπιν εκτίμθςθσ ανάγκθσ ανακεϊρθςθσ Στρατθγικοφ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ 
Φαινομζνων Λειψυδρίασ και Ξθραςίασ. 

6. Συμπλθρωμζνεσ βάςεισ δεδομζνων, όπωσ αυτζσ  ζχουν  διαμορφωκεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι 
και τον Ευρωπαϊκό Οργανιςμό Ρεριβάλλοντοσ, ςφμφωνα με το ςχετικό Κείμενο Κατευκυντιριων 
Γραμμϊν ςχετικά με τα ςτοιχεία που πρζπει να υποβλθκοφν ςτθν ΕΕ, μζςω του θλεκτρονικοφ 
ςυςτιματοσ WISE, ςτο πλαίςιο τθσ 2θσ Ανακεϊρθςθσ των Σχεδίων Διαχείριςθσ ΛΑΡ (WFD Reporting 
Guidance 2022), ςυμπεριλαμβανομζνου και του ςυνόλου των απαιτοφμενων γεωχωρικϊν δεδομζνων.  

7. Εκπαίδευςθ των ςτελεχϊν των Δ/νςεων Υδάτων ςε όλα τα αντικείμενα των παραδοτζων (μοντζλα, 
μεκοδολογίεσ κλπ) 

8. Κα παραδοκοφν ανά ςφμβαςθ δφο Θ/Υ ςτισ αρμόδιεσ Δ/νςεισ Υδάτων,  που κα περιλαμβάνουν  τα 
υδρολογικά μοντζλα, τα μοντζλα προςφοράσ και ηιτθςθσ  και όλα τα δεδομζνα ειςόδου των μοντζλων 
και τα αποτελζςματα ςε ψθφιακι μορφι. Οι Θ/Υ κα πρζπει να υποςτθρίηουν τα ανωτζρω:  

Επιπλζον για τισ ανάγκεσ τθσ 2θσ Ανακεϊρθςθσ ΣΔΛΑΡ και τθσ υποβολισ των απαιτοφμενων ςτοιχείων 
ςτθν ΕΕ,  κα υποβλθκοφν τα αποτελζςματα από τθν υλοποίθςθ των ακόλουκων δράςεων: 

9. Υπολογιςμόσ των φυςικϊν υδατικϊν ιςοηυγίων (υδρολογικά διακζςιμα) με τθ χριςθ ζωσ και 
πρόςφατων δεδομζνων μζχρι το 2020 και τθ χριςθ μοντζλων (επικαιροποίθςθ των ςυςτθμάτων και 
εργαλείων διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων) . 

10. Υλοποίθςθ του μζτρου  ‘‘Κατάρτιςθ μθτρϊου πθγϊν ρφπανςθσ (εκπομπζσ, απορρίψεισ και διαρροζσ)’’ 
τθσ 1θσ Ανακεϊρθςθσ των Σχεδίων Διαχείριςθσ ΛΑΡ, το οποίο κα υλοποιθκεί για τισ ανάγκεσ τθσ 
παροφςασ Σφμβαςθσ με ςυνυπολογιςμζνο το κόςτοσ αυτοφ εντόσ του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ 
παροφςασ  Σφμβαςθσ.  

11. Υλοποίθςθ του μζτρου ‘‘Ειδικά μζτρα για τθν επίτευξθ του Καλοφ Οικολογικοφ Δυναμικοφ ςε ΛΤΥΣ τθσ 
1θσ Ανακεϊρθςθσ των Σχεδίων Διαχείριςθσ ΛΑΡ  

12. Υπολογιςμόσ των ιςοηυγίων  προςφοράσ και ηιτθςθσ με τθ χριςθ μοντζλων  

 

Κάκε (προ)Σχζδιο Διαχείριςθσ ΛΑΡ (2θ Ανακεϊρθςθ) κα περιλαμβάνει τα ακόλουκα κείμενα τεκμθρίωςθσ: 
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i. Ανάλυςθ ανκρωπογενϊν πιζςεων και των επιπτϊςεϊν τουσ ςτα επιφανειακά και ςτα υπόγεια υδατικά 
ςυςτιματα και καταγραφι των φυςικϊν υδατικϊν ιςοηυγίων κακϊσ και των ιςοηυγίων προςφοράσ και 
ηιτθςθσ. 

ii. Χαρακτθριςμόσ, τυπολογία, τυπο-χαρακτθριςτικζσ ςυνκικεσ αναφορζσ και αξιολόγθςθ/ ταξινόμθςθ 
τθσ κατάςταςθσ/δυναμικοφ όλων των κατθγοριϊν επιφανειακϊν υδατικϊν ςυςτθμάτων, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των ιδιαιτζρωσ τροποποιθμζνων και τεχνθτϊν υδατικϊν ςυςτθμάτων. 

iii. Χαρακτθριςμόσ και αξιολόγθςθ/ταξινόμθςθ τθσ κατάςταςθσ των υπόγειων υδατικϊν ςυςτθμάτων.  

iv. Οικονομικι ανάλυςθ των χριςεων φδατοσ και προςδιοριςμόσ του υφιςτάμενου βακμοφ ανάκτθςθσ 
κόςτουσ για τισ υπθρεςίεσ φδατοσ. 

v. Κακοριςμόσ των περιβαλλοντικϊν ςτόχων, ςυμπεριλαμβανομζνων των ‘‘εξαιρζςεων’’ από τθν 
επίτευξθ των ςτόχων τθσ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ. 

vi. Ρρογράμματα Βαςικϊν και Συμπλθρωματικϊν Μζτρων για τθν προςταςία και αποκατάςταςθ των 
υδατικϊν ςυςτθμάτων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ανάλυςθσ του κόςτουσ τουσ ςε ςχζςθ με τθν 
αποδοτικότθτά τουσ. 

 
ΜΕΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 1.127.496,77 € πλζον ΦΡΑ. 

 

Θ εκτιμϊμενθ αξία κάκε τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, ανζρχεται: 

ΤΜΘΜΑ 1  : «2θ Ανακεϊρθςθ του Σχεδίου Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν του Υδατικοφ 
Διαμερίςματοσ Δυτικισ Μακεδονίασ (EL 09)», εκτιμϊμενθσ αξίασ 746.225,00 ευρϊ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%(κακαρι αξία: 601.794,35 ευρϊ, ΦΡΑ: 144.430,65 ευρϊ) 

 

ΤΜΘΜΑ 2  : «2θ Ανακεϊρθςθ του Σχεδίου Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν του Υδατικοφ 
Διαμερίςματοσ Θπείρου (ΕL 05)», εκτιμϊμενθσ αξίασ 651.871,00.ευρϊ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%(κακαρι αξία:525.702,42 ευρϊ,  ΦΡΑ: 126.168,58 ευρϊ) 

 

Ανάλυςθ και Τεκμθρίωςθ προχπολογιςμοφ  

 
ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΘΣΘΣ ΡΑΑΔΟΤΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΘΜΑ 
 

ΔΑΣΕΙΣ-ΡΑΑΔΟΤΕΑ 

ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ** 
(ςε μινεσ από τθν 

υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ κάκε 

ΤΜΘΜΑΤΟΣ ) 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΘΣΘ* 
(ςε ποςοςτό επί τθσ 
ςυνολικισ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ) 

Ρροςχζδιο Διαχείριςθσ ΛΑΡ, με τα κείμενα 
τεκμθρίωςθσ και τθ ΣΜΡΕ 

12 20% 

 
 
Διαβοφλευςθ 

Διαβοφλευςθ ΣΜΡΕ 16-18 
13%  Μελζτθ οργάνωςθσ τθσ 

διαβοφλευςθσ 
11 - 12 
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Ρροςχεδίου 
Διαχείριςθσ  

Ερωτθματολόγια 11 - 12 

Ζκκεςθ αξιολόγθςθσ 
αποτελεςμάτων διαβοφλευςθσ 

17- 18 

Θμερίδεσ Διαβοφλευςθσ  12 - 18 

Συμμετοχι ςε ςυναντιςεισ για 
τισ διαςυνοριακζσ Λεκάνεσ 
Απορροισ Ροταμϊν 

12 - 18 

Οριςτικό Σχζδιο Διαχείριςθσ ΛΑΡ με τα τελικά 
κείμενα τεκμθρίωςθσ  και περιλιψεισ ΣΔΛΑΡ 
(ελλθνικά και αγγλικά) 

Επικαιροποίθςθ κατόπιν Εκτίμθςθσ ανάγκθσ 
ανακεϊρθςθσ Στρατθγικοφ Σχεδίου 
Αντιμετϊπιςθσ Φαινομζνων Λειψυδρίασ και 
Ξθραςίασ. 
 

18 10% 

Οριςτικι ΣΜΡΕ 18 - 

Βάςεισ δεδομζνων WISE 14 - 18 10% 

Κατάρτιςθ μθτρϊου πθγϊν ρφπανςθσ 5 10% 

Ειδικά μζτρα για τθν επίτευξθ του Καλοφ 
Οικολογικοφ Δυναμικοφ ςε ΛΤΥΣ 

5 10% 

Επικαιροποίθςθ 
εργαλείων 
διαχείριςθσ 

Συγκζντρωςθ 
δεδομζνων και 
ςυμπλιρωςθ 
χρονοςειρϊν 

5 5% 

φκμιςθ μοντζλων, 
φυςικά υδατικά 
ιςοηφγια 

8 13% 

Λςοηφγια προςφοράσ 
και ηιτθςθσ 

12 7% 

Εκπαίδευςθ των 
ςτελεχϊν των 
Δ/νςεων Υδάτων τθσ 
Απ Διοίκθςθσ 

24 
2% 

 

 

*Οι πλθρωμι κα γίνεται ςτο τζλοσ του χρονικοφ διαςτιματοσ που ολοκλθρϊνεται θ κάκε δράςθ. 

** Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να παραδίδει ςτθν Υπθρεςία προσ ζλεγχο-διόρκωςθ το κάκε 
παραδοτζο 2 μινεσ πριν από το χρόνο που αναγράφεται ςτο χρονοδιάγραμμα. Εξαίρεςθ αποτελοφν τα 
παραδοτζα που ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα πρζπει να παραδοκοφν ςτουσ πρϊτουσ 5 μινεσ και 
τα οποία κα παραδίνονται προσ ζλεγχο-διόρκωςθ 1 μινα πριν. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ   

 

Το περιεχόμενο του ΕΕΕΣ επιςυνάπτεται ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του διαγωνιςμοφ ςτο 
πεδίο Κεφαλίδα/ Σθμειϊςεισ και ςυνθμμζνα, τόςο ωσ αρχείο PDF, αλλά και ωσ αρχείο XML, για 
τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ, 
μζςω του  Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. και τθσ νζασ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ Promitheus ESPDint 
(https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που αφορά ςτθ ςφνταξθ και διαχείριςθ του Ευρωπαϊκοφ 
Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ - ESPD). Οδθγίεσ για τθ ςυμπλιρωςι του παρζχονται ςτθν 
παρακάτω ιςτοκζςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ): 
http://www.eprocurement.gov.gr/ . 

 

Το ςυμπλθρωμζνο ΕΕΕΣ υποβάλλεται ςε μορφι PDF από τουσ υποψιφιουσ οικονομικοφσ φορείσ 
ψθφιακά υπογεγραμμζνο 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Καταλόγου παρόμοιων ςυμβάςεων 

ΕΡΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΟΥ:  (Τίκεται θ επωνυμία τθσ Εταιρίασ ι του Φυςικοφ προςϊπου που αφορά 
ο  κατάλογοσ. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ/Κξίασ υποβάλλεται ξεχωριςτόσ 
κατάλογοσ για κάκε μζλοσ αυτισ) 

                              ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΡΑΟΜΟΙΩΝ ΑΡΑΙΤΘΣΕΩΝ () 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΟΥ:                  (Τίκεται ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αναγράφεται ς’ αυτιν) 

ΦΟΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΘΣ: (Τίκεται ο πλιρθσ τίτλοσ του φορζα, Κφριοσ του ζργου, Ρροϊςτάμενθ 
Αρχι, Δ/νουςα Υπθρεςία) 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: (Αναγράφεται ο πλιρθσ τίτλοσ του Αναδόχου ςχιματοσ. Σε περίπτωςθ 
Σφμπραξθσ αναγράφονται όλοι οι εταίροι αυτισ.  Σε περίπτωςθ Κ/Ξ ο 
τίτλοσ τθσ Κ/Ξ και όλοι οι εταίροι αυτισ)   

ΕΝΑΞΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ: (Τίκεται θ θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ)  

ΟΛΟΚΛΘΩΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ: (Τίκεται θ θμερομθνία ζγκριςθσ τθσ Σφμβαςθσ μαηί με τον αρικμό τθσ 
εγκριτικισ απόφαςθσ. Αν δεν ζχει γίνει ακόμα θ ζγκριςθ αναφζρονται οι 
λόγοι. Αν ζχει εγκρικεί ενδιάμεςο ςτάδιο αναγράφεται θ θμερομθνία και 
θ εγκριτικι απόφαςθ) 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: (Γίνεται ςυνοπτικι περιγραφι των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν του ζργου, 
κατά τρόπο που να προκφπτει ςαφϊσ το αντικείμενο και να είναι 
δυνατόν θ Επιτροπι να το αξιολογιςει εάν καλφπτει ι όχι τισ απαιτιςεισ 
τθσ διακιρυξθσ.    

ΑΜΟΙΒΘ: (Αναγράφεται θ τελικι αμοιβι τθσ ςφμβαςθσ, το ποςοςτό ςυμμετοχισ 
του αναδόχου και θ τελικι προκφπτουςα αμοιβι του) 

ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ: (Αναγράφεται το είδοσ του πιςτοποιθτικοφ που υποβάλλεται: π.χ. 
Βεβαίωςθ Εργοδότθ, Εγκριτικι απόφαςθ, Υ.Δ. υποψθφίου κ.λπ., 
ςφμφωνα με τθ διακιρυξθ) 

   (Τόποσ – Θμερομθνία) 

 

Σφραγίδα – Υπογραφι 

   Νομίμου Εκπροςϊπου 
Ραρατθριςεισ: 

 Ο κατάλογοσ ςυμπλθρϊνεται με κατά το μζγιςτο πζντε (5) αντιπροςωπευτικζσ ςυμβάςεισ που ζχει εκτελζςει 
επιτυχϊσ ο διαγωνιηόμενοσ και κρίνει ότι καταδεικνφουν τθν εμπειρία του και τθν κάλυψθ των ςχετικϊν 
απαιτιςεων τθσ διακιρυξθσ. Στοιχεία πζραν των τεςςάρων πρϊτων ςυμβάςεων του καταλόγου δεν κα 
λαμβάνονται υπόψθ από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 

 Είναι δυνατόν να αναγράφονται και ολοκλθρωμζνεσ φάςεισ εκπονουμζνων ςυμβάςεων. 
 Ο κατάλογοσ μπορεί να υποβλθκεί και υπό μορφι πίνακα, ο οποίοσ κα περιλαμβάνει όλα τα ωσ άνω ςτοιχεία. 

........................ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Τεχνικισ Ρροςφοράσ  

Θ Τεχνικι προςφορά κα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτο τα παρακάτω:  

1. Τεχνικι περιγραφι και ανάλυςθ των αντικειμζνων τθσ ςφμβαςθσ και ςχολιαςμό αυτϊν. 
2. Εντοπιςμό και επιςιμανςθ των τυχόν προβλθμάτων, κινδφνων και κρίςιμων κεμάτων για τθν άρτια, 

ομαλι και ζγκαιρθ εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ. Ρροτάςεισ και μζκοδοι αντιμετϊπιςθσ 
και επιλφςεωσ. 

3. Μεκοδολογία εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ και Χρονοδιάγραμμα ανάλυςθσ ενεργειϊν: 
Ανάλυςθ ςε δραςτθριότθτεσ – ενζργειεσ και περιγραφι αυτϊν (work plan) και των παραδοτζων 
τουσ, με αναφορά ςτθν αξιοποίθςθ του διατικζμενου εξοπλιςμοφ / λογιςμικοφ. Ραρουςίαςθ των 
προβλεπόμενων εςωτερικϊν διαδικαςιϊν υλοποίθςθσ του ζργου (διαχείριςθ, επικοινωνία, 
διαςφάλιςθ ποιότθτασ, κ.λπ.).  

4. Ραρουςίαςθ τθσ χρονικισ αλλθλουχίασ των δραςτθριοτιτων του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ με 
γραμμικό χρονοδιάγραμμα (Gantt Chart), ςυνοδευόμενο από ςχετικι περιγραφι/τεκμθρίωςθ. 

5. Οργάνωςθ – Διοίκθςθ Ομάδασ Ζργου: Συνοπτικι παρουςίαςθ των ςτελεχϊν τθσ Ομάδασ Ζργου και 
των κακθκόντων που προβλζπεται να αναλάβουν για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ. 
Ρεριγραφι τθσ Οργανωτικισ Δομισ τθσ Ομάδασ Ζργου, ςυνοδευόμενθ από ςχθματικό διάγραμμα 
(Οργανόγραμμα) όπου κα εμφανίηονται τα δομικά ςτοιχεία του οργανογράμματοσ (π.χ. ςυντονιςτισ, 
κφριεσ/παραγωγικζσ και υποςτθρικτικζσ μονάδεσ υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κ.λπ.), οι ςυνδζςεισ 
αυτϊν και θ ιεραρχικι τουσ εξάρτθςθ. Ανάλυςθ και τεκμθρίωςθ προτεινόμενων ανκρϊπινων πόρων 
προκειμζνου να αποδειχκεί θ  δυνατότθτα παροχισ των ηθτοφμενων από τθν διακιρυξθ υπθρεςιϊν. 

6. Συμπλθρωμζνο τον Ρίνακα Ρροτεινόμενθσ Ομάδασ Ζργου του ςχετικοφ Υποδείγματοσ του 
Ραραρτιματοσ VI τθσ παροφςασ. 

7. Π,τι άλλο κρίνουν οι υποψιφιοι ότι κα ςυνειςφζρει ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν τουσ, 
ςφμφωνα με τα κριτιρια που ορίηονται ςτθν παροφςα. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ V – Υπόδειγμα Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ 

1. Επϊνυμο:   

2. Πνομα:    

3. Θμερομθνία και τόποσ γζννθςθσ:    

4. Υπθκοότθτα:   

5. Οικογενειακι Κατάςταςθ:    

6. Εκπαίδευςθ: 

ΛΔΥΜΑ:    

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ:   

ΡΤΥΧΛΟ:   

(ε περίπτωςθ ςπουδϊν ςε περιςςότερα του ενόσ Ιδρφματα ι περιςςότερα του ενόσ πτυχία ο πίνακασ 
τροποποιείται κατάλλθλα). 

7. Γλϊςςεσ: (Βακμοί 1 ζωσ 5 για τθν ικανότθτα, όπου  5 είναι το άριςτα) :  

ΓΛΩΣΣΑ   ΑΝΤΙΛΘΨΘ ΡΟΦΟΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΑΡΤΟΣ ΛΟΓΟΣ 

Ελλθνικά       

    

(Προςτίκενται ι αφαιροφνται ςειρζσ ανάλογα). 

8.  Μζλοσ επαγγελματικϊν οργανιςμϊν:  

9. Ραροφςα κζςθ: (Αναγράφεται θ ςθμερινι απαςχόλθςθ - κζςθ ςε Επιχείρθςθ, Οργανιςμό 

Δθμοςίου ι Λδιωτικοφ τομζα, ελεφκεροσ επαγγελματίασ κλπ). 

10.  Ζτθ επαγγελματικισ εμπειρίασ: (Αναγράφονται τα ςυνολικά ζτθ πραγματικισ επαγγελματικισ 

εμπειρίασ). 

11. Κφρια προςόντα:  (Αναγράφονται τα κφρια προςόντα και ικανότθτεσ του ατόμου που 

προκφπτουν από τθν μζχρι ςιμερα επαγγελματικι και άλλθ εμπειρία του). 

12. Επαγγελματικι απαςχόλθςθ:  

(Αναγράφεται θ απαςχόλθςθ ςε όλεσ τισ μζχρι ςιμερα Επιχειριςεισ ι Υπθρεςίεσ ξεκινϊντασ από 

τθν ςθμερινι κζςθ απαςχόλθςθσ. Δίδονται ςτοιχεία όπωσ θ χρονικι διάρκεια παραμονισ ςε 

κάκε διαφορετικι Επιχείρθςθ ι Υπθρεςία ι ενδεχομζνωσ διαφορετικι κζςθ, οι αρμοδιότθτεσ και 

ευκφνεσ, κ.λπ.). 

Χρονικι διάρκεια: Από (μινασ/ζτοσ) ζωσ (μινασ/ζτοσ) 

Χϊρα: 

Ονομαςία Επιχείρθςθσ – Υπθρεςίασ: 

Θζςθ ςτθν Επιχείρθςθ – Υπθρεςία: 

Αρμοδιότθτεσ – ευκφνεσ: 
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Χρονικι διάρκεια: Από (μινασ/ζτοσ) ζωσ (μινασ/ζτοσ) 

Χϊρα: 

Ονομαςία Επιχείρθςθσ – Υπθρεςίασ: 

Θζςθ ςτθν Επιχείρθςθ – Υπθρεςία: 

Αρμοδιότθτεσ – ευκφνεσ: 

 

13. Εμπειρία ςχετικι με τθν ηθτοφμενθ: 

(Θ αναγραφι ξεκινά από τισ πλζον πρόςφατεσ ςυμβάςεισ. Θ εμπειρία αναφζρεται πάντα ςτο 

εξειδικευμζνο αντικείμενο που καλείται να καλφψει ςφμφωνα με τθν παροφςα Διακιρυξθ. 

 

ΧΩΑ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ: 

Από (μινασ/ζτοσ) 

Ζωσ (μινασ/ζτοσ) 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΘΕΣΘ και ΡΕΙΓΑΦΘ ΚΑΘΘΚΟΝΤΩΝ 

   

   

   

 

14. Λοιπζσ Ρλθροφορίεσ: 

(Αναγράφονται τυχόν λοιπζσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ. Ρ.χ. ςυγγραφικό, εκπαιδευτικό, 

ερευνθτικό ζργο και ότι άλλο κρίνει ςκόπιμο ο ςυντάξασ). 

 

(Τόποσ – Θμερομθνία) 

 

                                                                           Υπογραφι 

Επιςθμάνςεισ: 

1. Οι επεξθγιςεισ του παρόντοσ υποδείγματοσ κα διαγραφοφν από τουσ ςυντάξαντεσ. 
Θ ςφνταξθ των βιογραφικϊν ςθμειωμάτων με τα ωσ άνω περιεχόμενα είναι υποχρεωτικι. Θ 
μορφοποίθςθ και θ παρουςίαςθ των βιογραφικϊν ςθμειωμάτων δφναται να διαφοροποιοφνται από το 
παρόν υπόδειγμα.  
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ΡΑΑΤΘΜΑ V Ι – Υπόδειγμα Ρίνακα προτεινόμενθσ ομάδα ζργου  

ΕΡΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΟΥ:  (Αναγράφεται το όνομα του υποψθφίου αναδόχου φυςικοφ ι 
νομικοφ προςϊπου) και ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ θ 
ονομαςία όλου του υποψθφίου ανάδοχου ςχιματοσ) 

 

Α/Α Εταιρεία 
Ονοματε-
πϊνυμο 

Ειδικότθτα 
Ζτθ 

εργαςιακισ 
πείρασ 

χέση 
εργασίας με 
την εταιρεία 

Θζςθ ςτο 
ζργο 

Απαςχόλθςθ 
ςτο ζργο (μινεσ) 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) (ςτ) (η) (θ) 

        

        

        

Συνολικοί προςφερόμενοι ανκρωπομινεσ  

 

Επεξιγθςθ ςτθλϊν πίνακα: 

α) Α/Α: ςτθ ςτιλθ αυτι αναγράφεται ο αφξων αρικμόσ του ςτελζχουσ τθσ ομάδασ ζργου. 

β) Εταιρεία: ςτθ ςτιλθ αυτι αναγράφεται θ επωνυμία τθσ εταιρείασ (ι του φυςικοφ προςϊπου) με τθν 
οποία ςυνεργάηεται το ςτζλεχοσ τθσ ομάδασ ζργου. 

γ) Ονοματεπϊνυμο: ςτθ ςτιλθ αυτι αναγράφεται το ονοματεπϊνυμο του ςτελζχουσ τθσ ομάδασ ζργου. 

δ) Ειδικότθτα: ςτθ ςτιλθ αυτι αναγράφεται θ επαγγελματικι ειδικότθτα του ςτελζχουσ τθσ ομάδασ 
ζργου ανάλογα με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν του. 

ε)Ζτθ εργαςιακισ πείρασ: ςτθ ςτιλθ αυτι αναγράφονται τα ζτθ πραγματικισ εργαςιακισ πείρασ του 
ςτελζχουσ τθσ ομάδασ ζργου ςτθν δθλοφμενθ επαγγελματικι ειδικότθτα. 

ςτ)Σχζςθ εργαςίασ με τθν εταιρεία: ςτθ ςτιλθ αυτι αναγράφεται θ ςχζςθ εργαςίασ του ςτελζχουσ τθσ 
ομάδασ ζργου με τθν εταιρεία (ι με το φυςικό πρόςωπο) ςφμφωνα με τισ παρακάτω κατθγορίεσ: 

(1): Εταίροσ ι μζτοχοσ,  

(2): Υπάλλθλοσ ι μόνιμοσ ςυνεργάτθσ με ςφμβαςθ ζργου 

(3): Εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ. 

η)Κζςθ ςτο ζργο: ςτθ ςτιλθ αυτι αναγράφονται οι αρμοδιότθτεσ/κακικοντα του ςτελζχουσ ςτο ζργο. 

θ)Απαςχόλθςθ ςτο ζργο: ςτθ ςτιλθ αυτι αναγράφονται οι προςφερόμενοι ανκρωπομινεσ του 
ςτελζχουσ ςτο ζργο. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ VIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ (Ρροςαρμοςμζνο από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι)  

ΕΝΤΥΡΟ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ    ΡΟΣΦΟΑΣ  -  ΤΜΘΜΑ 1    (ςε ευρϊ) 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «2θ Ανακεϊρθςθ Σχεδίων Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν δφο (2) Υδατικϊν 
Διαμεριςμάτων (ΥΔ) ΘΡΕΛΟΥ (EL05) και ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ (EL09)» 

α/α Αντικείμενο Ζργου 

Ρροχπολογιςκείςα 
Τιμι ςε Ευρϊ (€) μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου 
ΦΡΑ 

Ρροςφερόμενθ Τιμι ςε 
Ευρϊ (€) μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου 
ΦΡΑ(*) 

Ρροςφερόμενο 
ΡΟΣΟΣΤΟ  Ζκπτωςθσ 

επί τοισ εκατό 
(Ολογράφωσ) 

1 

(ΥΡΟΕΓΟ 
1) 

«2θ Ανακεϊρθςθ των 
Σχεδίων Διαχείριςθσ 
Λεκανϊν Απορροισ 
Ροταμϊν του Υδατικοφ 
Διαμερίςματοσ Δυτικισ 
Μακεδονίασ (EL 09)» 

601.794,35  

 

 

 

………………………… 

 

(*) Παρατιρθςθ: Η Προςφερόμενθ Σιμι δίνεται με ςτρογγυλοποίθςθ ςτο δεφτερο  (2
ο
) δεκαδικό ψθφίο.  

 
(ΤΟΡΟΣ - ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ)        ΥΡΟΓΑΦΘ – ΣΦΑΓΛΔΑ 

 

ΕΝΤΥΡΟ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ    ΡΟΣΦΟΑΣ  -  ΤΜΘΜΑ 2    (ςε ευρϊ) 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «2θ Ανακεϊρθςθ Σχεδίων Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν δφο (2) Υδατικϊν 
Διαμεριςμάτων (ΥΔ) ΘΡΕΛΟΥ (EL05) και ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ (EL09)» 

α/α Αντικείμενο Ζργου 

Ρροχπολογιςκείςα 
Τιμι ςε Ευρϊ (€) μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου 
ΦΡΑ 

Ρροςφερόμενθ Τιμι ςε 
Ευρϊ (€) μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου 
ΦΡΑ(*) 

Ρροςφερόμενο 
ΡΟΣΟΣΤΟ  Ζκπτωςθσ 

επί τοισ εκατό 
(Ολογράφωσ) 

1 

  (ΥΡΟΕΓΟ 2) 

«2θ Ανακεϊρθςθ των 
Σχεδίων Διαχείριςθσ 
Λεκανϊν Απορροισ 
Ροταμϊν του Υδατικοφ 
Διαμερίςματοσ 
Θπείρου (EL05)» 

525.702,42 

  

 

 

 

 

………………………… 

 

(*) Παρατιρθςθ: Η Προςφερόμενθ Σιμι δίνεται με ςτρογγυλοποίθςθ ςτο δεφτερο  (2
ο
) δεκαδικό ψθφίο.  

 
(ΤΟΡΟΣ - ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ)        ΥΡΟΓΑΦΘ – ΣΦΑΓΛΔΑ 



ΑΔΑ: Ψ4ΧΔΟΡ1Γ-ΤΡΡ



ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΘΡΕΛΟΥ – ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ 
Διακιρυξθ αρ. 11/2020  

Σελίδα 94 από 94 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙX – Σχζδιο Σφμβαςθσ - *ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΟ+ 
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