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ΗΔΛΑ: Οοξκήοσνη αμξικςξϋ ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ, κάςχ ςχμ ξοίχμ, με κοιςήοιξ αμάθερηπ ςημ 
πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά, βάρει ςηπ βέλςιρςηπ ρυέρηπ πξιϊςηςαπ – ςιμήπ, για 
ςημ παοξυή ρσμβξσλεσςικώμ σπηοεριώμ για ςημ Τευμική Υπξρςήοινη ςξσ έογξσ «Joint flood risk 
governance and management in the Axios/Vardar cross border area» με ακοωμύμιξ «FLOODSHIELD», (MIS 
5062181), πξσ σλξπξιείςαι ρςξ πλαίριξ ςξσ Ποξγοάμμαςξπ Διαρσμξοιακήπ Σσμεογαρίαπ Interreg IPA 
«Δλλάδα – Δημξκοαςία ςηπ Βόοειαπ Μακεδξμίαπ 2014-2020». (NUTS EL522) (εϋυξπ Διακήοσνηπ αο 
1/2023). 

 

ΑΟΞΤΑΡΖ 

Ξ ΓΠΑΛΛΑΔΑΡ ΖΡ 

ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖΡ ΔΘΞΘΙΖΡΖΡ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ - ΗΠΑΙΖΡ 

 
Έυξμςαπ σπϊφη: 
 
Α.ιπ διαςάνειπ: 

 

1. ΙΑ' ΔΝΞΣΡΘΞΔΞΖΡΖ ΙΑΜΞΜΘΡΛΞΡ 2021/1952 ΖΡ ΔΟΘΠΞΟΖΡ ςηπ 10ηπ Μξεμβοίξσ 2021, για ςημ 

ςοξπξπξίηρη ςηπ ξδηγίαπ 2014/24/ΔΔ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ϊρξμ 

ατξοά ςα καςόςαςα ϊοια για δημϊριεπ ρσμβάρειπ ποξμηθειόμ, σπηοεριόμ και έογχμ και ςξσπ 

διαγχμιρμξϋπ μελεςόμ.  
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ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ 

ΛΖΛΑ ΟΠΞΛΖΗΔΘΩΜ,ΔΘΑΥΔΘΠΘΡΖΡ ΣΚΘΙΞΣ ΙΑΘ 

ΙΠΑΘΙΩΜ ΞΥΖΛΑΩΜ 

 

 

αυ. Δ/μρη 

αυ. Ιόδικαπ 

Οληοξτξοίεπ 

 

ηλέτχμξ 

e-mail 

 

: 

: 

: 

 

: 

: 

Ιαθ. Πχρίδη  11 

546 55,  ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ 

Δλέμη Αβοαμίδξσ,  
Υοιρςίμα Ιξςραπξσψκη 
2313- 309151,309443 
tpdy@damt.gov.gr, 
ckotsapouiki@damt.gov.gr 
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2. ημ Ξδηγία 2014/24/ΔΔ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 26ηπ Τεβοξσαοίξσ 

2014, ρυεςικά με ςιπ διαδικαρίεπ ρϋμαφηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ και ςημ καςάογηρη ςηπ Ξδηγίαπ 

2004/18/ΔΙ (L94), ϊπχπ διξοθόθηκε (L135/24.5.2016) καςά ςξμ Ιαμξμιρμϊ (ΔΔ) 2021/1952 ςηπ 

Δπιςοξπήπ ςηπ 10ηπ Μξεμβοίξσ 2021 (Δπίρημη Δτημεοίδα ςηπ ΔΔ L398/23 ςηπ 11.11.2021) 

3. ξμ μ. 4727/2020 (Α’ 184) «Φητιακή Διακσβέομηρη (Δμρχμάςχρη ρςημ Δλλημική Μξμξθερία ςηπ 

Ξδηγίαπ (ΔΔ) 2016/2102 και ςηπ Ξδηγίαπ (ΔΔ) 2019/1024) – Ζλεκςοξμικέπ Δπικξιμχμίεπ 

(Δμρχμάςχρη ρςξ Δλλημικϊ Δίκαιξ ςηπ Ξδηγίαπ (ΔΔ) 2018/1972 και άλλεπ διαςάνειπ, ϊπχπ 

ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει, 

4. ξμ μ. 4700/2020 (Α’ 127) «Δμιαίξ κείμεμξ Δικξμξμίαπ για ςξ Δλεγκςικϊ Ρσμέδοιξ, ξλξκληοχμέμξ 

μξμξθεςικϊ πλαίριξ για ςξμ ποξρσμβαςικϊ έλεγυξ, ςοξπξπξιήρειπ ρςξμ Ιόδικα Μϊμχμ για ςξ 

Δλεγκςικϊ Ρσμέδοιξ, διαςάνειπ για ςημ απξςελερμαςική απξμξμή ςηπ δικαιξρϋμηπ και άλλεπ 

διαςάνειπ», 

5. ξμ μ. 4601/2019 (Α’ 44) «Δςαιοικξί µεςαρυηµαςιρµξί και εμαοµϊμιρη ςξσ μξµξθεςικξϋ πλαιρίξσ µε 

ςιπ διαςάνειπ ςηπ Ξδηγίαπ 2014/55/ΔΔ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσµβξσλίξσ ςηπ 16ηπ 

Αποιλίξσ 2014 για ςημ έκδξρη ηλεκςοξμικόμ ςιµξλξγίχμ ρςξ πλαίριξ δηµϊριχμ ρσµβάρεχμ και 

λξιπέπ διαςάνειπ» 

6. ξμ Μ. 4412/2016 (Α' 147) “Δημϊριεπ Ρσμβάρειπ Έογχμ, Οοξμηθειόμ και Σπηοεριόμ (ποξραομξγή 

ρςιπ Ξδηγίεπ 2014/24/ ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει. 

7. ξμ  Μ. 4270/2014 (Α' 143) «Αουέπ δημξριξμξμικήπ διαυείοιρηπ και επξπςείαπ (εμρχμάςχρη ςηπ 

Ξδηγίαπ 2011/85/ΔΔ) – δημϊριξ λξγιρςικϊ και άλλεπ διαςάνειπ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει. 

8. ξμ Μ. 4250/2014 (Α' 74) «Διξικηςικέπ Απλξσρςεϋρειπ - Ιαςαογήρειπ, Ρσγυχμεϋρειπ Μξμικόμ 

Οοξρόπχμ και Σπηοεριόμ ςξσ Δημξρίξσ ξμέα-οξπξπξίηρη Διαςάνεχμ ςξσ π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λξιπέπ οσθμίρειπ» και ειδικϊςεοα ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 1.   

9. ημ παο. Ε ςξσ Μ. 4152/2013 (Α' 107) «Οοξραομξγή ςηπ ελλημικήπ μξμξθερίαπ ρςημ Ξδηγία 2011/7 

ςηπ 16.2.2011 για ςημ καςαπξλέμηρη ςχμ καθσρςεοήρεχμ πληοχμόμ ρςιπ εμπξοικέπ ρσμαλλαγέπ»,  

10. ξμ Μ. 4013/2011 (Α’ 204) «Ρϋρςαρη εμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ και 

Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ…», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει, 

11. ξμ Μ. 2859/2000 (Α’ 248) «Ιϋοχρη Ιόδικα Τϊοξσ Οοξρςιθέμεμηπ Ανίαπ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε 

κα ιρυϋει, 

12. ξμ Μ.2690/1999 (Α' 45) “Ιϋοχρη ςξσ Ιόδικα Διξικηςικήπ Διαδικαρίαπ και άλλεπ διαςάνειπ”  και 

ιδίχπ ςχμ άοθοχμ 7 και 13 έχπ 15, 

13. ξμ Μ. 2121/1993 (Α' 25) “Ομεσμαςική Θδιξκςηρία, Ρσγγεμικά Δικαιόμαςα και Οξλιςιρςικά Ηέμαςα”,  

14. ξμ μ. 4624/2019 (Α’ 137) «Αουή Οοξρςαρίαπ Δεδξμέμχμ Οοξρχπικξϋ Υαοακςήοα, μέςοα 

εταομξγήπ ςξσ Ιαμξμιρμξϋ (ΔΔ) 2016/679 ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 

27ηπ Αποιλίξσ 2016 για ςημ ποξρςαρία ςχμ τσρικόμ ποξρόπχμ έμαμςι ςηπ επενεογαρίαπ 

δεδξμέμχμ ποξρχπικξϋ υαοακςήοα και εμρχμάςχρη ρςημ εθμική μξμξθερία ςηπ Ξδηγίαπ (ΔΔ) 

2016/680 ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 27ηπ Αποιλίξσ 2016 και άλλεπ 

διαςάνειπ», 

15. ξμ Ιαμξμιρμϊ (ΔΔ) 2016/679 ςξσ ΔΙ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ, ςηπ 27ηπ Αποιλίξσ 2016, για ςημ 

ποξρςαρία ςχμ τσρικόμ ποξρόπχμ έμαμςι ςηπ επενεογαρίαπ ςχμ δεδξμέμχμ ποξρχπικξϋ 

υαοακςήοα και για ςημ ελεϋθεοη κσκλξτξοία ςχμ δεδξμέμχμ ασςόμ και ςημ καςάογηρη ςηπ 

ξδηγίαπ 95/46/ΔΙ (Γεμικϊπ Ιαμξμιρμϊπ για ςημ Οοξρςαρία Δεδξμέμχμ) (Ιείμεμξ πξσ παοξσριάζει 

εμδιατέοξμ για ςξμ ΔΞΥ) OJ L 119,  

16. ξ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Ιχδικξπξίηρη διαςάνεχμ για ςημ ποϊρβαρη ρε δημϊρια έγγοατα και 
ρςξιυεία”,  
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17. ξ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αμάληφη σπξυοεόρεχμ απϊ ςξσπ Διαςάκςεπ” 

18. ξ π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Ιαμξμιρμϊπ ενέςαρηπ ποξδικαρςικόμ ποξρτσγόμ εμόπιχμ ςηπ Α.Δ.Ο.Ο.» 

19. α ρε εκςέλερη ςχμ αμχςέοχ μϊμχμ εκδξθειρόμ καμξμιρςικόμ ποάνεχμ, ςχμ λξιπόμ διαςάνεχμ 

πξσ αματέοξμςαι οηςά ή απξοοέξσμ απϊ ςα ξοιζϊμεμα ρςα ρσμβαςικά ςεϋυη ςηπ παοξϋραπ, καθόπ 

και ςξ ρϋμξλξ ςχμ διαςάνεχμ ςξσ αρταλιρςικξϋ, εογαςικξϋ, κξιμχμικξϋ, πεοιβαλλξμςικξϋ και 

τξοξλξγικξϋ δικαίξσ πξσ διέπει ςημ αμάθερη και εκςέλερη ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, έρςχ και αμ 

δεμ αματέοξμςαι οηςά παοαπάμχ. 

 

Β. 

Ιαθόπ επίρηπ και απϊ ςιπ απξτάρειπ : 

 

1. K.Y.A. με αοιθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Ιξιμήπ Απϊταρηπ ςχμ Σπξσογόμ Αμάπςσνηπ 

και Δπεμδϋρεχμ και Φητιακήπ Διακσβέομηρηπ με θέμα «Πσθμίρειπ ςευμικόμ ζηςημάςχμ πξσ ατξοξϋμ 

ςημ αμάθερη ςχμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ Οοξμηθειόμ και Σπηοεριόμ με υοήρη ςχμ επιμέοξσπ εογαλείχμ 

και διαδικαριόμ ςξσ Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΔΡΖΔΖΡ)» 

2. Ι.Σ.Α. με αοιθμ. ξικ. 60967 ΔΝ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ζλεκςοξμική ιμξλϊγηρη ρςξ πλαίριξ ςχμ 

Δημϊριχμ Ρσμβάρεχμ δσμάμει ςξσ μ. 4601/2019» (Α΄44) 

3. Ι.Σ.Α. με  αοιθμ. 63446/2021 (B’ 2338/02.06.2020) «Ιαθξοιρμϊπ Δθμικξϋ Λξοτϊςσπξσ ηλεκςοξμικξϋ 

ςιμξλξγίξσ ρςξ πλαίριξ ςχμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ 

4. Σ.Α. με αοιθμ. 76928  (ΤΔΙ Β' 3075/13.07.2021)  Πϋθμιρη ειδικϊςεοχμ θεμάςχμ λειςξσογίαπ 

και διαυείοιρηπ ςξσ Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ).  

5. ξμ Μ. 4912/2022 (ΤΔΙ Α' 59/17-03-2022) «Δμιαία Αουή Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ και άλλεπ διαςάνειπ ςξσ 

Σπξσογείξσ Δικαιξρϋμηπ» ϊπξσ μεςανϋ άλλχμ ρςξ άοθοξ 7 πογ 3, ποξβλέπεςαι ϊςι «επιβάλλεςαι 

κοάςηρη ϋφξσπ 0,1% επί ϊλχμ ςχμ ρσμβάρεχμ πξσ σπάγξμςαι ρςξμ παοϊμςα μϊμξ και ρςξμ μ. 

4413/2016 (Α' 148), ανίαπ άμχ ςχμ υιλίχμ (1.000) εσοό, αμενάοςηςα απϊ ςημ πηγή ποξέλεσρηπ ςηπ 

υοημαςξδϊςηρηπ, ρϋμτχμα με ϊρα ποξβλέπξμςαι ρςημ κξιμή σπξσογική απϊταρη ςξσ πέμπςξσ 

εδατίξσ. Ζ κοάςηρη ασςή σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ανίαπ κάθε πληοχμήπ ποξ τϊοχμ και κοαςήρεχμ ςηπ 

αουικήπ, καθόπ και κάθε ρσμπληοχμαςικήπ ή ςοξπξπξιηςικήπ ρϋμβαρηπ». 

6. ημ αο.300488/ΣΔ1244 κετ. Β΄ (ΤΔΙ1099/Β΄/19-04-2016) Ι.Σ.Α. ςχμ Σπξσογείχμ Ξικξμξμίαπ, 
Αμάπςσνηπ & ξσοιρμξϋ και Ξικξμξμικόμ με ςημ ξπξία ξοίζεςαι ςξ ρϋρςημα διαυείοιρηπ και ελέγυξσ 
ςχμ ποξγοαμμάςχμ ρσμεογαρίαπ ςξσ ρςϊυξσ «ΔΣΠΩΟΑΧΙΖ ΔΔΑΤΘΙΖ ΡΣΜΔΠΓΑΡΘΑ». 

7. ημ απϊ 25-05-2020 δήλχρη εςαιοικήπ ρυέρηπ (partnership declaration) 

8. ημ απϊ 25-05-2020 δήλχρη ρσγυοημαςξδϊςηρηπ (co -financing statement for beneficiary No 1 ) για 
ςξμ δικαιξϋυξ αοιθ. 1 (Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ- Ηοάκηπ) 

9. ημ απϊ 25-05-2020 δήλχρη κοαςικήπ εμίρυσρηπ (state aid declaration) 

10. ιπ διαςάνειπ ςωμ άοθοωμ 63 και 64 ςξσ μ. 4954/2022 ΤΔΙ 136 Α/9-7-2022) «Ρσμπληοχμαςικά μέςοα 
για ςημ εταομξγή ςξσ Ιαμξμιρμξϋ (ΔΔ) 2019/788 ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ 
ρυεςικά με ςημ Δσοχπαψκή Οοχςξβξσλία Οξλιςόμ και ςξσ Δκςελερςικξϋ Ιαμξμιρμξϋ (ΔΔ) 2019/1799 ςηπ 
Δπιςοξπήπ για ςη θέρπιρη ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ για ςα επιμέοξσπ επιγοαμμικά ρσρςήμαςα 
ρσγκέμςοχρηπ - Διαςάνειπ ρυεςικέπ με ςημ εκλξγική διαδικαρία και ςξμ έλεγυξ ερϊδχμ και δαπαμόμ 
κξμμάςχμ, ρσμαρπιρμόμ και σπξφητίχμ βξσλεσςόμ και αιοεςόμ - Κξιπέπ επείγξσρεπ διαςάνειπ»:, 
ρύμτωμα με ςα ξπξία μεςά από ςξ άοθοξ 6 ςξσ Ν. 3852/2010 (Α' 87) ποξρςίθεμςαι αμςίρςξιυα ςα μέα 
άοθοα 6Α  «Γοαμμαςέαπ Απξκεμςοωμέμηπ Διξίκηρηπ» και 6B «Αομξδιόςηςεπ Γοαμμαςέα 
Απξκεμςοωμέμηπ Διξίκηρηπ».  
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11. Τιπ διαςάνειπ ςωμ άοθοωμ 28 «Σσμςξμιρςήπ Απξκεμςοωμέμηπ Διξίκηρηπ»  και 28Α «Αομξδιόςηςεπ 

Σσμςξμιρςή Απξκεμςοωμέμηπ Διξίκηρηπ» ςξσ Ν. 4325/2015 (ΤΔΙ 47/Α ́/2015) “Δκδημξκοαςιρμϊπ ςηπ 
Διξίκηρηπ − Ιαςαπξλέμηρη Γοατειξκοαςίαπ και Ζλεκςοξμική Διακσβέομηρη”, ϊπχπ ασςέπ 
αμςικαςαρςάθηκαμ με ςιπ διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 65 και 66, αμςίρςξιυα, ςξσ μ. 4954/2022 (ΤΔΙ 136 
Α΄). 

12. ημ αο. ποχς. ξικ. 130/02-01-2020 (ΑΔΑ: 66Φ2ΞΠ1Σ-2O) Απϊταρη ςηπ Α.Δ.Λ.-Η., με ςημ ξπξία 
ξοίρςηκε ξ Αθαμάριξπ Λπξγιαμμίδηπ χπ Αμαπληοχςήπ Οοξψρςάμεμξπ ςηπ Γεμικήπ Διεϋθσμρηπ 
Δρχςεοικήπ Κειςξσογίαπ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. 

13. ημ σπ’ αοιθμ. 86781/19-12-2022 Απϊταρη ςξσ Σπξσογξϋ Δρχςεοικόμ με θέμα «Διξοιρμόπ ςξσ 
Ιωάμμη Σάββα ςξσ Κωμρςαμςίμξσ, ρςη θέρη ςξσ μεςακληςξύ Γοαμμαςέα Απξκεμςοωμέμηπ Διξίκηρηπ 
Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ» (ΤΔΙ 1183/Σ.Ξ.Δ.Δ./20-12-2022- ΑΔΑ: 9Β5446ΛΚ6-Ξ19)  

14. ημ απϊ 08-07-2022 Απϊταρη για ςημ σλξπξίηρη ςξσ έογξσ (Decision for the implementation of the 
project)  «Joint flood risk governance and management in the Axios/Vardar cross border area- FLOOD 
SHIELD»  

15. Tημ απϊ 12-07-2022 ρσμτχμία εςαιοικήπ ρυέρηπ (partnership agreement - FLOOD SHIELD– CN2 – SO2.4– 
SC063) μεςανϋ ςξσ κϋοιξσ δικαιξϋυξσ και ςχμ δικαιξϋυχμ ςξσ έογξσ λειςξσογίαπ «Joint flood risk 
governance and management in the Axios/Vardar cross border area» πξσ υοημαςξδξςείςαι απϊ ςξ 
Οοϊγοαμμα Διαρσμξοιακήπ Ρσμεογαρίαπ Interreg IPA II « Greece – Republic of North Macedonia 2014-
2020». 

16. ξ απϊ 20-07-2022 (ΑΔΑΛ: 23REQ011946582) σπξβληθέμ ευμικϊ Δελςίξ Οοάνηπ χπ ποχςξγεμέπ αίςημα 
για ςξ ΔΟΘΥΔΘΠΖΡΘΑΙΞ ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ: INTERREG IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia 2014-
2020, με ςίςλξ ποάνηπ : Joint flood risk governance and management in the Axios/Vardar cross border 
area, κχδικϊ MIS:  5062181 και ακοχμϋμιξ ποάνηπ: FLOODSHIELD 

17. ξ αοιθ. ποχς. 74536 - 22-07-2022/22-07-2022 έγγοατξ ςξσ Σπξσογείξσ Αμάπςσνηπ και Δπεμδϋρεχμ 
αματξοικά με ςη διαβίβαρη ςηπ απϊ 22-07-2022 φητιακά σπξγεγοαμμέμηπ ρϋμβαρηπ υοημαςξδϊςηρηπ 
Μξ.063 (subsidy contract- FLOOD SHIELD– CN2 – SO2.4– SC063) με ςίςλξ ποάνηπ : Joint flood risk 
governance and management in the Axios/Vardar cross border area και ακοχμϋμιξ ποάνηπ: FLOOD 
SHIELD 

18. ημ απϊ 22-07-2022 (ΑΔΑΛ: 23REQ011946583) σπξβληθείρα ρϋμβαρη υοημαςξδϊςηρηπ Μξ.063 (subsidy 
contract- FLOOD SHIELD– CN2 – SO2.4– SC063) χπ εγκεκοιμέμξ αίςημα για ςξ Οοϊγοαμμα 
Διαρσμξοιακήπ Ρσμεογαρίαπ Interreg IPA II  «Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020». 

19. ημ αοιθ. ποχς. 710234/1832/13-10-2022 (ΑΔΑ:65ΩΕ7ΚΚ-Η6Μ) Απϊταρη ςξσ Δκςελερςικξϋ Γοαμμαςέα 
ςηπ Οεοιτέοειαπ Ιεμςοικήπ Λακεδξμίαπ πεοί ξοιρμξϋ σπξλϊγξσ έογχμ πξσ υοημαςξδξςξϋμςαι απϊ ςξμ 
Οοξωπξλξγιρμϊ Δημξρίχμ Δπεμδϋρεχμ ςηπ ΡΑΔΟ 408/6 ςηπ Οεοιτέοειαπ Ιεμςοικήπ Λακεδξμίαπ 

20. ημ αοιθ. ποχς. 790027(2056)/11-11-2022 (ΑΔΑ: ΩΜΠ7ΚΚ-ΤΛ) Απϊταρη ςξσ Δκςελερςικξϋ 
Γοαμμαςέα ςηπ Οεοιτέοειαπ Ιεμςοικήπ Λακεδξμίαπ πεοί έγκοιρηπ ςηπ αμακαςαμξμήπ πιρςόρεχμ ρςξ 
Οοϊγοαμμα Δημξρίχμ Δπεμδϋρεχμ (ΟΔΔ) 2022, ςηπ ΡΑΔΟ 408/6 ςοξπ.0 /20-04-2022 καθόπ και ςχμ 
έογχμ με ςα αμςίρςξιυα ξικξμξμικά ςξσπ ρςξιυεία ϊπχπ πεοιγοάτξμςαι ρςξμ πίμακα ςηπ απϊταρηπ 
ασςήπ. 

21. η ρσμξλική ποξωπξλξγιρθείρα δαπάμη ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ διαγχμιρμξϋ η ξπξία αμέουεςαι ρςξ πξρϊ 
ςχμ εκαςϊμ είκξρι εμμέα υιλιάδχμ εκαςϊμ εμεμήμςα ςοία εσοό και πεμήμςα πέμςε λεπςόμ άμεσ Τ.Ο.Α. 
(129.193,55 €) ή εκαςϊμ ενήμςα υιλιάδχμ διακξρίχμ εσοό (160.200,00 €) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΤΟΑ 
24%. Ζ αμχςέοχ ποξωπξλξγιρθείρα δαπάμη επιμεοίζεςαι ρςξ ΛΖΛΑ Α, με εκςιμόμεμη ανία ςοιάμςα 
ξκςό υιλιάδεπ ςεςοακϊρια ενήμςα επςά εσοό και εβδξμήμςα ςέρρεοα λεπςά (38.467,74 €) άμεσ ΤΟΑ ή 
ραοάμςα επςά υιλιάδεπ επςακϊρια εσοό (47.700,00 €) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΤΟΑ 24% και ρςξ ΛΖΛΑ 
Β, με εκςιμόμεμη ανία εμεμήμςα υιλιάδεπ επςακϊρια είκξρι πέμςε εσοό και ξγδϊμςα έμα λεπςά 
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(90.725,81 €) άμεσ ΤΟΑ ή εκαςϊμ δόδεκα υιλιάδεπ πεμςακϊρια εσοό (112.500,00 €) 
ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΤΟΑ 24%. 

22.  ημ Απϊταρη Γοαμμαςέα Α.Δ.Λ.-Η. με αοιθ. ποχς. 20084/08-02-2023 (Α∆Α: Π0Ε5ΞΠ1Σ-Ε1Ξ) πεοί 

διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ ςξσ θέμαςξπ. 

 

Γ) ιπ ρε εκςέλερη ςχμ αμχςέοχ μϊμχμ εκδξθείρεπ καμξμιρςικέπ ποάνειπ, ςιπ λξιπέπ διαςάνειπ πξσ 

αματέοξμςαι οηςά ή απξοοέξσμ απϊ ςα ξοιζϊμεμα ρςα ρσμβαςικά ςεϋυη ςηπ παοξϋραπ,  καθόπ και ςξ 

ρϋμξλξ ςχμ διαςάνεχμ ςξσ αρταλιρςικξϋ, εογαςικξϋ, κξιμχμικξϋ, πεοιβαλλξμςικξϋ και τξοξλξγικξϋ 

δικαίξσ πξσ διέπει ςημ αμάθερη και εκςέλερη ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, έρςχ και αμ δεμ αματέοξμςαι 

οηςά παοαπάμχ 

 

 

ΑΟΞΤΑΡΘΕΞΣΛΔ 

 

Α) Τθν προκιρυξθ ανοικτοφ ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ, κάςχ ςχμ ξοίχμ, με κοιςήοιξ αμάθερηπ ςημ 

πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά, βάρει ςηπ βέλςιρςηπ ρυέρηπ πξιϊςηςαπ – ςιμήπ, για 
ςημ παοξυή ρσμβξσλεσςικώμ σπηοεριώμ για ςημ Τευμική Υπξρςήοινη ςξσ έογξσ «Joint flood risk 
governance and management in the Axios/Vardar cross border area» με ακοωμύμιξ «FLOODSHIELD», (MIS 
5062181), πξσ σλξπξιείςαι ρςξ πλαίριξ ςξσ Ποξγοάμμαςξπ Διαρσμξοιακήπ Σσμεογαρίαπ Interreg IPA 
«Δλλάδα – Δημξκοαςία ςηπ Βόοειαπ Μακεδξμίαπ 2014-2020». (NUTS EL522) (εϋυξπ Διακήοσνηπ αο 1/2023). 
 

Τξοέαπ υοημαςξδϊςηρηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ είμαι ςξ Οοϊγοαμμα Διαρσμξοιακήπ Ρσμεογαρίαπ 
Interreg IPA «Δλλάδα – Δημξκοαςία ςηπ Βϊοειαπ Λακεδξμίαπ 2014-2020» (85%) και ςξ Οοϊγοαμμα Δημξρίχμ 
Δπεμδϋρεχμ (15%) (Ιχδ. Οοάνηπ ΡΑ/Ιχδ. Δμάοιθμξσ: 2022ΔΟ40860013). (Ρϋμβαρη Υοημαςξδϊςηρηπ  - 
Subsidy Contract FLOODSHIELD – CN2 – SO2.4– SC063) 

 

Ζ ρϋμβαρη πεοιλαμβάμεςαι ρςξ έογξ «Joint flood risk governance and management in the Axios/Vardar 
cross border area» με ακοχμϋμιξ FLOODSHIELD πξσ σλξπξιείςαι ρςξ πλαίριξ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ 
Διαρσμξοιακήπ Ρσμεογαρίαπ Interreg IPA «Δλλάδα – Δημξκοαςία ςηπ Βϊοειαπ Λακεδξμίαπ 2014-2020» κι έυει 
λάβει κχδικϊ MIS 5062181. Ζ παοξϋρα ρϋμβαρη υοημαςξδξςείςαι απϊ Οιρςόρειπ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ 
Δημξρίχμ Δπεμδϋρεχμ (Ρσλλξγική Απϊταρη Έμςανηπ, αοιθ. Δμάοιθ. Έογξσ 2022ΔΟ40860013). 

 

Ρκξπϊπ ςηπ ρϋμβαρηπ είμαι η σπξρςήοινη ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ ρςημ 
σλξπξίηρη ςχμ παοαδξςέχμ ςχμ Οακέςχμ Δογαρίαπ 2, 3, 4 και 5.  

Ξι παοευϊμεμεπ σπηοερίεπ καςαςάρρξμςαι ρςξσπ ακϊλξσθξσπ κχδικξϋπ ςξσ Ιξιμξϋ Κενιλξγίξσ δημξρίχμ 
ρσμβάρεχμ (CPV) : 

[79341100-7]-Σπηοερίεπ παοξυήπ ρσμβξσλόμ ρε θέμαςα διατήμιρηπ 

[71353100-8]-Σπηοερίεπ σδοξγοατικήπ απξςϋπχρηπ 

[80522000-9]-Ρεμιμάοια καςάοςιρηπ 

[79415200-8]-Σπηοερίεπ παοξυήπ ρσμβξσλόμ ρε θέμαςα ρυεδιαρμξϋ 

[73220000-0]-Σπηοερίεπ παοξυήπ ρσμβξσλόμ ρε θέμαςα αμάπςσνηπ 

[79952000-2]-Σπηοερίεπ εκδηλόρεχμ 

Ζ παοξϋρα ρϋμβαρη σπξδιαιοείςαι ρςα κάςχθι ςμήμαςα: 
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ΛΖΛΑ Α με εκςιμόμεμη ανία ςοιάμςα ξκςό υιλιάδεπ ςεςοακϊρια ενήμςα επςά εσοό και εβδξμήμςα ςέρρεοα 
λεπςά (38.467,74 €) άμεσ ΤΟΑ ή ραοάμςα επςά υιλιάδεπ επςακϊρια εσοό (47.700,00 €) 
ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΤΟΑ 24% 

ΛΖΛΑ Β με εκςιμόμεμη ανία εμεμήμςα υιλιάδεπ επςακϊρια είκξρι πέμςε εσοό και ξγδϊμςα έμα λεπςά 
(90.725,81 €) άμεσ ΤΟΑ ή εκαςϊμ δόδεκα υιλιάδεπ πεμςακϊρια εσοό (112.500,00 €) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ 
ΤΟΑ 24% 

Οοξρτξοέπ σπξβάλλξμςαι για έμα ή και για ςα δϋξ ςμήμαςα και θα πεοιλαμβάμξσμ σπξυοεχςικά ςξ 

ρϋμξλξ ςχμ δοάρεόμ ςξσπ. Ασςέπ ξι ποξρτξοέπ δε θα νεπεομξϋμ ςημ ποξωπξλξγιρθείρα ανία κάθε 

ςμήμαςξπ, άλλχπ θα απξοοίπςξμςαι χπ απαοάδεκςεπ. 

 

Ζ ρσμξλική εκςιμόμεμη ανία ςηπ ρϋμβαρηπ αμέουεςαι ρςξ πξρϊ ςχμ εκαςϊμ είκξρι εμμέα υιλιάδχμ εκαςϊμ 
εμεμήμςα ςοία εσοό και πεμήμςα πέμςε λεπςά άμεσ Τ.Ο.Α. (129.193,55 €) ή εκαςϊμ ενήμςα υιλιάδχμ 
διακϊρια εσοό (160.200,00 €) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΤΟΑ 24%  

ξ έογξ με ακοχμϋμιξ «FLOODSHIELD» ερςιάζει ρςξ διαρσμξοιακϊ ςμήμα ςξσ Ανιξϋ/Vardar πξςαμξϋ πξσ 
έυει ςη δσμαςϊςηςα μα παοάρυει ρςημ πεοιξυή έμα μεγάλξ εϋοξπ πλεξμεκςημάςχμ ςϊρξ ρςξμ 
πεοιβαλλξμςικϊ ςξμέα, ϊρξ και ρςξμ κξιμχμικϊ, ςξμ ξικξμξμικϊ και ςξμ ρςοαςηγικϊ. Ωρςϊρξ, μπξοεί μα 
κοιθεί σπεϋθσμξπ για πξλλέπ δσρυέοειεπ και κιμδϋμξσπ ϊπχπ ξ κίμδσμξπ πλημμϋοαπ ρςιπ πεοιξυέπ πξσ ςξμ 
πεοιβάλλξσμ. Δεμ είμαι λίγεπ ξι ποξκλήρειπ πξσ εμπξδίζξσμ ςημ απξςελερμαςική διαρσμξοιακή ρσμεογαρία 
ρε γεμικϊ πλαίριξ και ςη ρσμεογαρία για ςη διαυείοιρη διαρσμξοιακόμ πλημμσοόμ ρε ειδικϊςεοξ πλαίριξ, 
ασνάμξμςαπ με ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ ςημ εσπάθεια ρε πλημμϋοεπ ρςιπ διαρσμξοιακέπ πεοιξυέπ ςηπ Δλλάδαπ και 
ςηπ Δημξκοαςίαπ ςηπ Βϊοειαπ Λακεδξμίαπ. Ξ κϋοιξπ ρςϊυξπ ςξσ έογξσ είμαι η ελαυιρςξπξίηρη ςχμ 
διαρσμξοιακόμ κιμδϋμχμ πλημμϋοαπ και καςαρςοξτόμ ρςη λεκάμη απξοοξήπ Ανιξϋ/Vardar με ςημ 
εμίρυσρη ςηπ διαρσμξοιακήπ ρσμεογαρίαπ, ξογαμχςικά, ςευμξλξγικά και κξιμχμικά. 

Διδικϊςεοα, ςξ έογξ ρσμδσάζει διάτξοεπ πςσυέπ για ςημ επίςεσνη ςχμ ακϊλξσθχμ επιμέοξσπ ρςϊυχμ: 

1. Δμίρυσρη ςηπ διακσβέομηρηπ για ςξσπ κιμδϋμξσπ πλημμϋοαπ ρςη διαρσμξοιακή πεοιξυή με ρκξπϊ ςημ 
καλϋςεοη ανιξλϊγηρη, ςξμ ρυεδιαρμϊ, ςημ παοακξλξϋθηρη, ςημ ποϊληφη και ςημ αμςιμεςόπιρη ςχμ 
πλημμσοόμ. 

2.Βελςίχρη ςηπ ςευμικήπ ικαμϊςηςαπ για απξςελερμαςική ανιξλϊγηρη, παοακξλξϋθηρη, εςξιμϊςηςα και 
αμςιμεςόπιρη διαρσμξοιακόμ κιμδϋμχμ πλημμϋοαπ. 

3. Δμίρυσρη ςξσ οϊλξσ ςχμ πξλιςόμ και ςχμ ξμάδχμ εθελξμςιρμξϋ ρςιπ δοάρειπ πξλιςικήπ ποξρςαρίαπ ρε 
πεοιπςόρειπ καςαρςοξτόμ απϊ πλημμϋοεπ για ςημ ποξρςαρία ςξσπ και ςημ εμεογϊ ρσμμεςξυή ςξσπ ρε 
δοαρςηοιϊςηςεπ ποϊληφηπ και αμςιμεςόπιρηπ. 

Ζ σλξπξίηρη ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ςξσ έογξσ και η παοάδξρη ςχμ αμαμεμϊμεμχμ απξςελερμάςχμ ςξσπ, θα 
ρσμβάλει ρςημ επίςεσνη ςχμ ειδικόμ ρςϊυχμ ςξσ έογξσ χπ ενήπ: 

-Ζ εμίρυσρη ςηπ διακσβέομηρηπ χπ ποξπ ςξσπ κιμδϋμξσπ πλημμϋοαπ θα επιςεσυθεί μέρχ: 

α) ςηπ ρϋρςαρηπ Ιξιμήπ Ξμάδαπ Διαυείοιρηπ κιμδϋμχμ πλημμϋοαπ πξσ θα βελςιόρει και θα ρσγκεμςοόρει 
ςημ ικαμϊςηςα ςχμ αουόμ, ςχμ σπηοεριόμ και ςχμ ξμάδχμ εθελξμςιρμξϋ, 

β) ςη δημιξσογία επιυειοηριακόμ διαρσμξοιακόμ κέμςοχμ, 

γ) ςξμ καθξοιρμϊ ςχμ διαδικαριόμ πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ σπέοβαρη ςχμ τοαγμόμ ρςη διαρσμξοιακή 
ρσμεογαρία, 

δ) η εκπϊμηρη ρςοαςηγικήπ για ςημ διαρσμξοιακήπ αμςιμεςόπιρη ρε πεοιπςόρειπ πλημμϋοαπ και 

ε) η εκπαίδεσρη ςξσ ποξρχπικξϋ ςχμ αουόμ, ςχμ σπηοεριόμ και ςχμ εθελξμςικόμ ξμάδχμ πξσ 
ρσμμεςέυξσμ ρςιπ επιυειοήρειπ καςά ςη διάοκεια πλημμϋοαπ. 
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-Ζ βελςίχρη ςηπ ςευμικήπ ικαμϊςηςαπ για απξςελερμαςική ανιξλϊγηρη, παοακξλξϋθηρη, εςξιμϊςηςα και 
αμςιμεςόπιρη ςχμ διαρσμξοιακόμ κιμδϋμχμ πλημμϋοαπ επιςσγυάμεςαι μέρχ: 

α) ςηπ αμάπςσνηπ ςξσ Ρσρςήμαςξπ Έγκαιοηπ Οοξειδξπξίηρηπ για Ολημμϋοεπ, 

β) η υαοςξγοάτηρη ςχμ κιμδϋμχμ πλημμϋοαπ και ςχμ ςοχςόμ ρημείχμ, 

γ) ςη μξμςελξπξίηρη ςηπ ποξρβαριμϊςηςαπ ςχμ μέρχμ και ςξσ ενξπλιρμξϋ ρςιπ γειςξμικέπ πεοιξυέπ και 

δ) ςημ αμάπςσνη Ολαςτϊομαπ Διαυείοιρηπ Ιαςαρςάρεχμ αμάγκηπ και Ρσμεογαρίαπ για ςημ Οξλιςική 
Οοξρςαρία και άλλξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ τξοείπ για εκπαίδεσρη, ποξεςξιμαρία και αμςαπϊκοιρη ρε 
πεοιπςόρειπ πλημμϋοαπ, 

Ζ εμίρυσρη ςξσ οϊλξσ ςχμ πξλιςόμ και ςχμ ξμάδχμ εθελξμςιρμξϋ θα επιςεσυθεί μέρχ εκρςοαςειόμ 
εσαιρθηςξπξίηρηπ, εμημέοχρηπ και ποξόθηρηπ πξσ θα πεοιλαμβάμξσμ εκδηλόρειπ, εκπαίδεσρη ρςα 
ρυξλεία, σλικϊ ήυξσ, βίμςεξ κ.λπ. 

Ζ ρσμεογαρία για ςξ έογξ πεοιλαμβάμει τξοείπ ϊπχπ δημϊριεπ εθμικέπ και πεοιτεοειακέπ αουέπ με 
αομξδιϊςηςα ρςη διαυείοιρη κιμδϋμχμ πλημμϋοαπ και πξλιςικήπ ποξρςαρίαπ ρςη υόοα ςξσπ, 
διαρταλίζξμςαπ έςρι ςημ επίςεσνη ςχμ ρςϊυχμ ςξσ έογξσ. 

Δγκεκοιμέμη ποϊςαρη έογξσ, πληοξτξοίεπ 

http://www.ipa-cbc-programme.eu/approved-project/104/ 

Ζ διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ ξοίζεςαι απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ και έχπ ςημ επίρημη ημεοξμημία λήνηπ ςξσ 
έογξσ, ήςξι 15/12/2023, ή ρε ξπξιαδήπξςε άλλη ημεοξμημία, ετϊρξμ η διάοκεια ςξσ έογξσ παοαςαθεί. 

Αμαλσςική πεοιγοατή ςξσ τσρικξϋ και ξικξμξμικξϋ αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ δίδεςαι ρςξ ΟΑΠΑΠΖΛΑ Θ.  

Ζ ρϋμβαρη θα αμαςεθεί με ςξ κοιςήοιξ ςηπ πλέξμ ρσμτέοξσραπ απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοάπ, βάρει 
ςηπ βέλςιρςηπ ρυέρηπ πξιϊςηςαπ – ςιμήπ. 

Ξι ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ, ςα παοαδξςέα και ςα δικαιξλξγηςικά ςηπ ςευμικήπ ποξρτξοάπ ςηπ αμχςέοχ 
παοξυήπ σπηοεριόμ θα είμαι ρϋμτχμα με ςημ ςευμική πεοιγοατή ςχμ Οαοαοςημάςχμ I: Αμαλσςική 
Οεοιγοατή Τσρικξϋ και Ξικξμξμικξϋ Αμςικειμέμξσ ςηπ Ρϋμβαρηπ και III: Σπϊδειγμα ευμικήπ Οοξρτξοάπ 
ςξσ αοιθ. 1/2023 εϋυξσπ Διακήοσνηπ. 

 

i. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΔ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΦΗ 
 

Αμαθέςξσρα αουή είμαι η Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ (Α.Δ.Λ.Η., NUTSEL51-EL52), πξσ 

εδοεϋει ρςη Ηερραλξμίκη, (NUTS:EL 522) Ιαθ. Πχρρίδη 11, .Ι. 54655, ΖΚ. ΙΔΜΠΞ 2313 309449, 

www.m-t.gov.gr. 

 

Ζ Αμαθέςξσρα Αουή είμαι Ιεμςοική Ισβεομηςική Αουή (ΙΙΑ) και αμήκει ρςη Γεμική Ισβέομηρη. Ζ κϋοια 

δοαρςηοιϊςηςά ςηπ είμαι η παοξυή γεμικόμ δημϊριχμ σπηοεριόμ.  

 

ii. ΛΗΧΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ 
 

Τμήμα Ποξμηθειώμ, Διαυείοιρηπ Υλικξύ και Κοαςικώμ Ουημάςωμ ςηπ Διεύθσμρηπ Οικξμξμικξύ Α.Δ.Μ.-Θ. 

για διαδικαρςικά θέμαςα (Οληοξτξοίεπ):Δλέμη Αβοαμίδξσ (Οοξψρςαμέμη μήμαςξπ), ςηλ:2313309151, e-

mail: tpdy@ damt.gov.gr), Υοιρςίμα Ιξςραπξσψκη, ςηλ:2313 309443, email: ckotsapouiki@damt.gov.gr  

 

http://www.ipa-cbc-programme.eu/approved-project/104/
http://www.m-t.gov.gr/
mailto:@%20damt.gov.gr
mailto:ckotsapouiki@damt.gov.gr
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Διεύθσμρη Πξλιςικήπ Ποξρςαρίαπ Α.Δ.Μ.-Θ. για ςευμικά θέμαςα (Πληοξτξοίεπ: Ρςσλιαμϊπ αμβακίδηπ, 

ςηλ: 2313-309609, e-mail:pol-pro@damt.gov.gr)  

 

 

iii.  ΠΡΟΒΑΗ ΣΑ ΣΔΤΦΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ-ΔΗΜΟΙΔΤΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

Δλεϋθεοη, άμερη, πλήοηπ ποϊρβαρη ρςα ςεϋυη ςξσ διαγχμιρμξϋ παοέυεςαι: 

 Ρςξ ΔΡΖΔΖΡ (Δθμικϊ Ρϋρςημα Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ), ϊπξσ θα δημξριεσθεί έμαπ 

ηλεκςοξμικϊπ διαγχμιρμϊπ με α/α: 183563  πξσ θα πεοιλαμβάμει ςξ ρϋμξλξ ςηπ  παοξυήπ σπηοεριόμ 

 Ρςξ Ιεμςοικϊ  Ζλεκςοξμικϊ Ληςοόξ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ). 

 Ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ (Α.Δ.Λ.-Η), ρςη διεϋθσμρη (URL) : www.m-

t.gov.gr/Δμημέοχρη /διαγχμιρμξί  

 

iv. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

 

Α) Ιαςαλληλϊςηςα άρκηρηπ επαγγελμαςικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ 

 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ απαιςείςαι μα 
αρκξϋμ εμπξοική ή βιξμηυαμική ή βιξςευμική δοαρςηοιϊςηςα ρσματή με ςξ αμςικείμεμξ ςηπ παοξυήπ 
σπηοεριόμ. 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ είμαι εγκαςερςημέμξι ρε κοάςξπ μέλξπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ απαιςείςαι μα 
είμαι εγγεγοαμμέμξι ρε έμα απϊ ςα επαγγελμαςικά μηςοόα ή εμπξοικά μηςοόα  πξσ ςηοξϋμςαι ρςξ κοάςξπ 
εγκαςάρςαρήπ ςξσπ ή μα ικαμξπξιξϋμ ξπξιαδήπξςε άλλη απαίςηρη ξοίζεςαι ρςξ Οαοάοςημα XI ςξσ 
Οοξραοςήμαςξπ Α΄ ςξσ μ. 4412/2016. Δτϊρξμ ξι ξικξμξμικξί τξοείπ απαιςείςαι μα διαθέςξσμ ειδική 
έγκοιρη ή μα είμαι μέλη ρσγκεκοιμέμξσ ξογαμιρμξϋ για μα μπξοξϋμ μα παοάρυξσμ ςη ρυεςική σπηοερία 
ρςη υόοα καςαγχγήπ ςξσπ, η αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα ςξσπ ζηςεί μα απξδείνξσμ ϊςι διαθέςξσμ ςημ 
έγκοιρη ασςή ή ϊςι είμαι μέλη ςξσ εμ λϊγχ ξογαμιρμξϋ ή μα ςξσπ καλέρει μα ποξβξϋμ ρε έμξοκη δήλχρη 
εμόπιξμ ρσμβξλαιξγοάτξσ ρυεςικά με ςημ άρκηρη ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ επαγγέλμαςξπ.  

Ρςημ πεοίπςχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ εγκαςερςημέμχμ ρε κοάςξπ μέλξσπ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ξικξμξμικξϋ 
Υόοξσ (Δ.Ξ.Υ) ή ρε ςοίςεπ υόοεπ πξσ ποξρυχοήρει ρςη ΡΔΡ, ή ρε ςοίςεπ υόοεπ πξσ δεμ εμπίπςξσμ ρςημ 
ποξηγξϋμεμη πεοίπςχρη και έυξσμ ρσμάφει διμεοείπ ή πξλσμεοείπ ρσμτχμίεπ με ςημ Έμχρη ρε θέμαςα 
διαδικαριόμ αμάθερηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ, απαιςείςαι μα είμαι εγγεγοαμμέμξι ρε αμςίρςξιυα 
επαγγελμαςικά μηςοόα. 

Ξι εγκαςερςημέμξι ρςημ Δλλάδα ξικξμξμικξί τξοείπ απαιςείςαι μα είμαι εγγεγοαμμέμξι ρςξ Βιξςευμικϊ ή 
Δμπξοικϊ ή Βιξμηυαμικϊ Δπιμεληςήοιξ ή ρςξ Ληςοόξ Ιαςαρκεσαρςόμ Αμσμςικξϋ Σλικξϋ. 

Ρςημ πεοίπςχρη ποξρτξοάπ απϊ έμχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ ποέπει η κάλσφη ςηπ παοαπάμχ απαίςηρηπ 
μα καλϋπςεςαι απϊ κάθε μέλξπ ςηπ. 

 

Β) Ξικξμξμική και υοημαςξξικξμξμική επάοκεια 

Όρξμ ατξοά ςημ ξικξμξμική και υοημαςξξικξμξμική επάοκεια για ςημ παοξϋρα διαδικαρία ρϋμαφηπ 
ρϋμβαρηπ, ξι ξικξμξμικξί τξοείπ απαιςείςαι μα διαθέςξσμ ελάυιρςξ γεμικϊ εςήριξ κϋκλξ εογαριόμ 
(αματέοεςαι ρε ϊλεπ ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα) πξσ αμςιρςξιυεί ςξσλάυιρςξμ ρςξ 100% ςηπ 
εκςιμόμεμηπ ανίαπ ςξσ ςμήμαςξπ για ςξ ξπξίξ  καςαςίθεςαι ποξρτξοά, για ςιπ ςοειπ (3) ςελεσςαίεπ 
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ξικξμξμικέπ υοήρειπ (2019, 2020, 2021) και έχπ ςη δημξρίεσρη ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ μη 
ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ ΤΟΑ. Ρε πεοίπςχρη πξσ ξ σπξφήτιξπ δοαρςηοιξπξιείςαι για υοξμικϊ διάρςημα 
μικοϊςεοξ ςχμ ςοιόμ διαυειοιρςικόμ υοήρεχμ, ςϊςε ξ ελάυιρςξπ γεμικϊπ εςήριξπ κϋκλξπ εογαριόμ για ϊρεπ 
διαυειοιρςικέπ υοήρειπ δοαρςηοιξπξιείςαι, θα ποέπει μα είμαι ςξσλάυιρςξμ ίρξπ με ςξ 100% ςηπ εκςιμόμεμηπ 
ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ για ςημ ξπξία καςαςίθεςαι ποξρτξοά. 

Ρε πεοίπςχρη Έμχρηπ ή Ιξιμξποανίαπ τξοέχμ πξσ σπξβάλλξσμ κξιμή ποξρτξοά, η ξικξμξμική και 
υοημαςξξικξμξμική επάοκεια ιρυϋει αθοξιρςικά για ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ρςημ Έμχρη ή Ιξιμξποανία. 

 

Γ) ευμική και επαγγελμαςική ικαμϊςηςα 

Όρξμ ατξοά ρςημ ςευμική και επαγγελμαςική ικαμϊςηςα για ςημ παοξϋρα διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ, 
ξι ξικξμξμικξί τξοείπ απαιςείςαι: 

ΛΖΛΑ Α : 

i) Μα έυξσμ ξλξκληοόρει, ςημ ςελεσςαία πεμςαεςία (2018, 2019, 2020, 2021, 2022): 

● ξσλάυιρςξμ μία ή πεοιρρϊςεοεπ ρσμβάρειπ ρυεςικέπ με δοάρειπ δημξριϊςηςαπ και επικξιμχμίαπ, 
ρςξ πλαίριξ διαρσμξοιακόμ/διακοαςικόμ Οοξγοαμμάςχμ, πξσ μα καλϋπςξσμ αθοξιρςικά ςα παοακάςχ 
αμςικείμεμα: 

o ξμ ρυεδιαρμϊ, σλξπξίηρη και παοακξλξϋθηρη Ρυεδίξσ Δπικξιμχμίαπ,  

o ξμ ρυεδιαρμϊ ή/και ςημ παοαγχγή τσλλαδίχμ, μποξρξϋοχμ, και άλλχμ εμςϋπχμ.  

o ημ αμάπςσνη και εμημέοχρη ιρςξρελίδαπ.  

o η διξογάμχρη ημεοίδχμ/εκδηλόρεχμ  

● ξσλάυιρςξμ μία (1) ξλξκληοχμέμη ρϋμβαρη ρυεςική με διξογάμχρη εκπαιδεϋρεχμ (ρεμιμάοια 
ή/και άςσπη εκπαίδεσρη ή/και εμημεοχςικέπ εκδηλόρειπ, κ.λ.π.) 

Ρε πεοίπςχρη Έμχρηπ Δςαιοειόμ ή Ιξιμξποανίαπ, η αμχςέοχ απαίςηρη αοκεί μα καλϋπςεςαι 
αθοξιρςικά απϊ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ρςημ έμχρη ασςή. 

ii) Μα διαθέςξσμ ςξ απαιςξϋμεμξ ποξρχπικϊ για ςημ επιςσυή σλξπξίηρη ςξσ σπϊ αμάθερη έογξσ. 
Διδικϊςεοα, ξι ξικξμξμικξί τξοείπ απαιςείςαι μα ρσρςήρξσμ ξμάδα έογξσ πξσ θα απαοςίζεςαι κας’ 
ελάυιρςξμ απϊ 4 μέλη, με ςξσπ ενήπ οϊλξσπ, εμπειοία, και επαγγελμαςικά ποξρϊμςα: 

Ηέρη 1: Σπεϋθσμξπ Έογξσ, ξ ξπξίξπ θα έυει ςη ρσμξλική επξπςεία και εσθϋμη ςηπ διξίκηρηπ ςχμ 
εογαριόμ ςξσ Αμαδϊυξσ και θα ποέπει μα διαθέςει: α) Οαμεπιρςημιακϊ ςίςλξ ρπξσδόμ Ηεςικόμ, 
Γεχςευμικόμ Δπιρςημόμ ή Οξλσςευμικήπ ρυξλήπ, β) απξδεδειγμέμη ςξσλάυιρςξμ δεκαεςή (10) εμπειοία ρςη 
διξίκηρη ή/και σλξπξίηρη ρσγυοημαςξδξςξϋμεμχμ απϊ εσοχπαψκξϋπ πϊοξσπ έογχμ, εκ ςχμ ξπξίχμ 
ςξσλάυιρςξμ ςοία (3) μα ατξοξϋμ ρςη διξογάμχρη δοάρεχμ δημξριξπξίηρηπ και επικξιμχμίαπ και γ) 
ςξσλάυιρςξμ καλή γμόρη ςηπ Αγγλικήπ γλόρραπ. 

Ηέρη 2: Αμαπληοχςήπ Σπεϋθσμξπ Έογξσ, ξ ξπξίξπ μα διαθέςει: α) Οαμεπιρςημιακϊ ςίςλξ ρπξσδόμ 
Ηεςικόμ, Γεχςευμικόμ Δπιρςημόμ ή Οξλσςευμικήπ ρυξλήπ, β) απξδεδειγμέμη ςξσλάυιρςξμ δεκαεςή (10) 
γεμική επαγγελμαςική εμπειοία, γ) εμπειοία ρςημ εκπϊμηρη ςξσλάυιρςξμ πέμςε (5) έογχμ ρυεςικόμ με ςη 
διαυείοιρη σδάςχμ και δ) ςξσλάυιρςξμ καλή γμόρη ςηπ Αγγλικήπ γλόρραπ.  

Ηέρη 3: Έμα (1) μέλξπ Ξμάδαπ έογξσ, πξσ μα διαθέςει: α) Οςσυίξ ςοιςξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ, β) 
απξδεδειγμέμη εμπειοία, ςξσλάυιρςξμ ςοιεςή (3) γεμική επαγγελμαςική εμπειοία, και εμπειοία ρςημ 
σλξπξίηρη δοάρεχμ δημξριξπξίηρηπ και επικξιμχμίαπ ρε ςξσλάυιρςξμ ςοία (3) εσοχπαψκά έογα 
διαρσμξοιακήπ ρσμεογαρίαπ και γ) ςξσλάυιρςξμ καλή γμόρη ςηπ Αγγλικήπ γλόρραπ  
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Ηέρη 4: Έμα (1) μέλξπ Ξμάδαπ έογξσ, σπεϋθσμξπ διξογάμχρηπ εκδηλόρεχμ και εκπαιδεσςικόμ δοάρεχμ, 
πξσ μα διαθέςει: α) οιεςή (3) εμπειοία ρςξ ρσμςξμιρμϊ ή/και ςη διαυείοιρη ή/και ςη διξογάμχρη 
εκδηλόρεχμ ή/και εκπαιδεσςικόμ δοάρεχμ β) ςξσλάυιρςξμ καλή γμόρη ςηπ Αγγλικήπ γλόρραπ. 

Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ Εταιρειϊν ι Κοινοπραξίασ, θ ανωτζρω απαίτθςθ αρκεί να καλφπτεται ακροιςτικά 
από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ αυτι. 

ΛΖΛΑ Β: 

i) Μα έυξσμ ξλξκληοόρει, ςημ ςελεσςαία πεμςαεςία (2018, 2019, 2020, 2021, 2022): 

● ξσλάυιρςξμ μία (1) ξλξκληοχμέμη ρϋμβαρη με αμςικείμεμξ ςημ υαοςξγοάτηρη πεοιξυόμ, ή/και 
τξοέχμ, ή/και σπηοεριόμ. 

● ξσλάυιρςξμ μία (1) ξλξκληοχμέμη ρϋμβαρη επιυειοηριακξϋ ρυεδίξσ ρυεςικξϋ με ςημ ποϊληφη 
ή/και διαυείοιρη η/και αμςιμεςόπιρη τσρικόμ κιμδϋμχμ. 

Ρε πεοίπςχρη έμχρηπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ, ξι παοαπάμχ ελάυιρςεπ απαιςήρειπ καλϋπςξμςαι 
αθοξιρςικά απϊ ςα μέλη ςηπ έμχρηπ. 

ii) Μα διαθέςξσμ ςξ απαιςξϋμεμξ ποξρχπικϊ για ςημ επιςσυή σλξπξίηρη ςξσ σπϊ αμάθερη έογξσ. 
Διδικϊςεοα, ξι ξικξμξμικξί τξοείπ απαιςείςαι μα ρσρςήρξσμ ξμάδα έογξσ πξσ θα απαοςίζεςαι κας’ 
ελάυιρςξμ απϊ 4 μέλη, με ςξσπ ενήπ οϊλξσπ, εμπειοία, και επαγγελμαςικά ποξρϊμςα: 

Ηέρη 1: Σπεϋθσμξπ Έογξσ, ξ ξπξίξπ θα έυει ςη ρσμξλική επξπςεία και εσθϋμη ςηπ διξίκηρηπ ςχμ 
εογαριόμ ςξσ Αμαδϊυξσ και θα ποέπει μα διαθέςει: α) Οαμεπιρςημιακϊ ςίςλξ Ηεςικόμ, Γεχςευμικόμ 
Δπιρςημόμ ή Οξλσςευμικήπ ρυξλήπ β) απξδεδειγμέμη ςξσλάυιρςξμ δεκαεςή (10) εμπειοία ρςη διαυείοιρη 
σδάςιμχμ πϊοχμ, γ) εμπειοία ρςημ εκπϊμηρη ςξσλάυιρςξμ εμϊπ (1) έογξσ εκπϊμηρηπ Ρυεδίξσ Δκςίμηρηπ και 
Διαυείοιρηπ Ιιμδϋμξσ Ολημμϋοαπ και δ) ςξσλάυιρςξμ καλή γμόρη ςηπ Αγγλικήπ γλόρραπ. 

Ηέρη 2: Αμαπληοχςήπ Σπεϋθσμξπ Έογξσ, ξ ξπξίξπ μα διαθέςει: α) Οαμεπιρςημιακϊ ςίςλξ ρπξσδόμ 
Ηεςικόμ, Γεχςευμικόμ Δπιρςημόμ ή Οξλσςευμικήπ ρυξλήπ, β) απξδεδειγμέμη ςξσλάυιρςξμ δεκαεςή (10) 
γεμική επαγγελμαςική εμπειοία, γ) εμπειοία ρςημ εκπϊμηρη ςξσλάυιρςξμ ςοιόμ (3) έογχμ ρυεςικόμ με ςη 
διαυείοιρη σδάςχμ, δ) εμπειοία ρςημ εκπϊμηρη ςξσλάυιρςξμ εμϊπ (1) έογξσ επιυειοηριακξϋ ρυεδίξσ 
ρυεςικξϋ με ςημ ποϊληφη ή/και διαυείοιρη η/και αμςιμεςόπιρη τσρικόμ κιμδϋμχμ και ε) ςξσλάυιρςξμ καλή 
γμόρη ςηπ Αγγλικήπ γλόρραπ.  

Ηέρη 3-4: Λέλη ξμάδαπ, ςα ξπξία μα διαθέςξσμ α) Οαμεπιρςημιακϊ ςίςλξ ρπξσδόμ Ηεςικόμ, Γεχςευμικόμ 
Δπιρςημόμ ή Οξλσςευμικήπ ρυξλήπ, β) απξδεδειγμέμη ςξσλάυιρςξμ πεμςαεςή (5) γεμική επαγγελμαςική 
εμπειοία, και ε) ςξσλάυιρςξμ καλή γμόρη ςηπ Αγγλικήπ γλόρραπ.  

Ρε πεοίπςχρη Έμχρηπ Δςαιοειόμ ή Ιξιμξποανίαπ, η αμχςέοχ απαίςηρη αοκεί μα καλϋπςεςαι 
αθοξιρςικά απϊ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ρςημ έμχρη ασςή.  

ξ ρϋμξλξ ςχμ χπ άμχ μελόμ ςχμ ξμάδχμ έογξσ, καςά ςημ ημέοα σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ, θα ποέπει : 

α) είςε μα ρσμδέεςαι με ρυέρη εναοςημέμηπ εογαρίαπ, ή μα είμαι εςαίοξι ή μέλη διξίκηρηπ ςξσ σπξφητίξσ 
αμαδϊυξσ,  

β) είςε, ρε πεοίπςχρη στιρςάμεμηπ, ή επικείμεμηπ, καςϊπιμ απξδξυήπ και έμαονηπ σλξπξίηρηπ ςηπ 
ρϋμβαρηπ, απαρυϊληρηπ απϊ ςξμ τξοέα ποξρχπικξϋ ςηπ «ξμάδαπ» πξσ δεμ αμείβεςαι με μιρθξλϊγιξ ή 
άλλχμ ςσυϊμ ελεσθέοχμ ρσμεογαςόμ, θα επιρσμάπςεςαι σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ εμ λϊγχ μη μϊμιμα 
μιρθξδξςξϋμεμξσ εογαζϊμεμξσ, ρςημ ξπξία θα δηλόμεςαι ϊςι απαρυξλείςαι ή δέυεςαι μα απαρυξληθεί χπ 
ρσμεογάςηπ ςηπ διαγχμιζϊμεμξσ τξοέα για ςξσπ ρκξπξϋπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, με ημεοξμημία 
σπξγοατήπ μεςαγεμέρςεοη ςηπ δημξρίεσρηπ ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ και ποξγεμέρςεοη ςηπ ημεοξμημίαπ 
σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ.  
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Δ) Οοϊςσπα διαρτάλιρηπ πξιϊςηςαπ και ποϊςσπα πεοιβαλλξμςικήπ διαυείοιρηπ  

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ για ςημ παοξϋρα διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ ξτείλξσμ μα ρσμμξοτόμξμςαι με ςξ 
ποϊςσπξ διαρτάλιρηπ πξιϊςηςαπ ENISO 9001:2015 ή ιρξδϋμαμξ, με πεδίξ εταομξγήπ: Οαοξυή 
ρσμβξσλεσςικόμ σπηοεριόμ ρε τξοείπ ςξσ δημξρίξσ ςξμέα και διαυείοιρηπ έογχμ, ρυεδιαρμϊ διαυείοιρη 
και σλξπξίηρη έογχμ υοημαςξδξςξϋμεμχμ απϊ εθμικξϋπ ή/και εσοχπαψκξϋπ πϊοξσπ, απϊ διαπιρςεσμέμξσπ 
τξοείπ πιρςξπξίηρηπ, πξσ μα είμαι ρε ιρυϋ ςϊρξ καςά ςημ καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ ποξρτξοόμ 
ϊρξ και καςά ςημ σπξβξλή ςχμ δικαιξλξγηςικόμ καςακϋοχρηπ. 

Ρε πεοίπςχρη Έμχρηπ Δςαιοειόμ ή Ιξιμξποανίαπ, η αμχςέοχ απαίςηρη αοκεί μα καλϋπςεςαι αθοξιρςικά 
απϊ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ρςημ έμχρη ασςή.  

 Ζ αμαθέςξσρα αουή αμαγμχοίζει ιρξδϋμαμα πιρςξπξιηςικά πξσ έυξσμ εκδξθεί απϊ τξοείπ διαπιρςεσμέμξσπ 
απϊ ιρξδϋμαμξσπ Ξογαμιρμξϋπ διαπίρςεσρηπ, εδοεϋξμςεπ και ρε άλλα κοάςη - μέλη. Δπίρηπ, κάμει δεκςά 
άλλα απξδεικςικά ρςξιυεία για ιρξδϋμαμα μέςοα διαρτάλιρηπ πξιϊςηςαπ, ετϊρξμ ξ εμδιατεοϊμεμξπ 
ξικξμξμικϊπ τξοέαπ δεμ είυε ςη δσμαςϊςηςα μα απξκςήρει ςα εμ λϊγχ πιρςξπξιηςικά εμςϊπ ςχμ ρυεςικόμ 
ποξθερμιόμ για λϊγξσπ για ςξσπ ξπξίξσπ δεμ εσθϋμεςαι ξ ίδιξπ, σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι ξ ξικξμξμικϊπ 
τξοέαπ απξδεικμϋει ϊςι ςα ποξςειμϊμεμα μέςοα διαρτάλιρηπ πξιϊςηςαπ πληοξϋμ ςα απαιςξϋμεμα ποϊςσπα 
διαρτάλιρηπ πξιϊςηςαπ. 

ξ αμχςέοχ κοιςήοιξ είμαι κξιμϊ και για ςα δϋξ σπϊ αμάθερη μήμαςα. 

 

v.  ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 
 

Ξι ποξρτξοέπ σπξβάλλξμςαι απϊ ςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ ηλεκςοξμικά, μέρχ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ, μέυοι ςημ 
καςαληκςική ημεοξμημία και όοα πξσ ξοίζει η παοξϋρα διακήοσνη, δηλαδή απϊ ςημ 15η-02-2023, ημέοα 
εςάοςη και όοα 15:00 μ.μ. μέυοι ςημ 03η-03-2023, ημέοα Οαοαρκεσή και όοα  15:00 μ.μ. ρςημ Δλλημική 
Γλόρρα, ρε ηλεκςοξμικϊ τάκελξ, ρϋμτχμα με ςα αματεοϊμεμα ρςξ Μ.4412/2016, ιδίχπ ρςα άοθοα 36 και 
37 και ρςημ κας’ ενξσριξδϊςηρη ςηπ παο. 5 ςξσ άοθοξσ 36 ςξσ μ.4412/2016 εκδξθείρα σπ΄αοιθμ. 
64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Ιξιμή Απϊταρη ςχμ Σπξσογόμ Αμάπςσνηπ και Δπεμδϋρεχμ και 
Φητιακήπ Διακσβέομηρηπ με θέμα «Πσθμίρειπ ςευμικόμ ζηςημάςχμ πξσ ατξοξϋμ ςημ αμάθερη ςχμ 
Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ Οοξμηθειόμ και Σπηοεριόμ με υοήρη ςχμ επιμέοξσπ εογαλείχμ και διαδικαριόμ ςξσ 
Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΔΡΖΔΖΡ)» (ετενήπ Ι.Σ.Α. ΔΡΖΔΖΡ Οοξμήθειεπ 
και Σπηοερίεπ).  

 

vi. ΣΟΠΟ-ΦΡΟΝΟ ΔΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

Η απξρτοάγιρη ςωμ ποξρτξοώμ  και η διεναγωγή ςξσ διαγωμιρμξύ θα γίμει ηλεκςοξμικά, ςημ 09η-03-

2023, ημέοα Πέμπςη και ώοα 10:00 π.μ. απϊ ςξ αομϊδιξ, πιρςξπξιημέμξ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ, ϊογαμξ ςηπ 

Αμαθέςξσραπ Αουήπ, ήςξι ςημ επιςοξπή διεμέογειαπ/επιςοξπή ανιξλϊγηρηπ, ετενήπ Δπιςοξπή 

Διαγχμιρμξϋ, ϊπχπ αμαλσςικά πεοιγοάτεςαι ρςημ παοάγοατξ 3.1.1 «Ζλεκςοξμική απξρτοάγιρη ςχμ 

ποξρτξοόμ» ςηπ αο. 1/2023 διακήοσνηπ, εταομξζϊμεμχμ ςχμ κείμεμχμ διαςάνεχμ για ςημ αμάθερη 

δημξρίχμ ρσμβάρεχμ και διαδικαριόμ. 

Ιαςά ςα λξιπά, ξ διαγχμιρμϊπ θα γίμει ρϋμτχμα με:  

 ημ Οοξκήοσνη ςηπ Ρϋμβαρηπ, ϊπχπ ασςή έυει δημξριεσςεί ρςo ΙΖΛΔΖΡ 

 Tα Δσοχπαψκά Δμιαία Έγγοατα Ρϋμβαρηπ [ΔΔΔΡ] πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςξ παοάοςημα ΘΘ ςηπ 

παοξϋραπ και θα είμαι αμαοςημέμα ρε μξοτή αουείξσ xml ρςξμ ιρςϊςξπξ ςξσ ηλεκςοξμικξϋ 

διαγχμιρμξϋ 
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 ημ παοξϋρα διακήοσνη (αο. 1/2023) και ςα παοαοςήμαςά ςηπ (I: ΑΜΑΚΣΘΙΖ ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ 
ΤΣΡΘΙΞΣ ΙΑΘ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞΣ ΖΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ, III:ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΔΥΜΘΙΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΑΡ, 
ΘV:ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΑΡ, V:ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΔΓΓΣΖΘΙΖΡ ΔΟΘΡΞΚΖΡ 
ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ,VΘ:ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΔΓΓΣHΘΙΖΡ ΔΟΘΡΞΚΖΡ ΙΑΚΖΡ ΔΙΔΚΔΡΖΡ) 

 ιπ ρσμπληοχμαςικέπ πληοξτξοίεπ πξσ ςσυϊμ παοέυξμςαι ρςξ πλαίριξ ςηπ διαδικαρίαπ, ιδίχπ 

ρυεςικά με ςιπ ποξδιαγοατέπ και ςα ρυεςικά δικαιξλξγηςικά 

 ξ ρυέδιξ ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ πεοιλαμβάμεςαι ρςξ Οαοάοςημα VΘI ςηπ παοξϋραπ 

    ημ εμημέοχρη για ςημ επενεογαρία ποξρχπικόμ δεδξμέμχμ πξσ πεοιλαμβάμεςαι ρςξ 
Οαοάοςημα VIΘI ςηπ παοξϋραπ 

 

 
vii. ΣΟΞΒΞΚΖ ΟΠΞΔΘΙΑΡΘΙΩΜ ΟΠΞΡΤΣΓΩΜ 

 
 

Α. Ιάθε εμδιατεοϊμεμξπ, ξ ξπξίξπ έυει ή είυε ρσμτέοξμ μα ςξσ αμαςεθεί η ρσγκεκοιμέμη δημϊρια ρϋμβαρη 

και έυει σπξρςεί ή εμδέυεςαι μα σπξρςεί ζημία απϊ εκςελερςή ποάνη ή παοάλειφη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ 

καςά παοάβαρη ςηπ εσοχπαψκήπ εμχριακήπ ή ερχςεοικήπ μξμξθερίαπ ρςξμ ςξμέα ςχμ δημξρίχμ 

ρσμβάρεχμ, έυει δικαίχμα μα ποξρτϋγει ρςημ αμενάοςηςη Αουή Δνέςαρηπ Οοξδικαρςικόμ Οοξρτσγόμ 

(ΑΔΟΟ), ρϋμτχμα με ςα ειδικϊςεοα ξοιζϊμεμα ρςα άοθοα 345 επ. μ. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, 

ρςοετϊμεμξπ με ποξδικαρςική ποξρτσγή, καςά ποάνηπ ή παοάλειφηπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, 

ποξρδιξοίζξμςαπ ειδικόπ ςιπ μξμικέπ και ποαγμαςικέπ αιςιάρειπ πξσ δικαιξλξγξϋμ ςξ αίςημά ςξσ.  

 

Ρε πεοίπςχρη ποξρτσγήπ καςά ποάνηπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, η ποξθερμία για ςημ άρκηρη ςηπ 

ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ είμαι: 

 

(α) δέκα (10) ημέοεπ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ ποάνηπ ρςξμ εμδιατεοϊμεμξ ξικξμξμικϊ 

τξοέα αμ η ποάνη κξιμξπξιήθηκε με ηλεκςοξμικά μέρα ή ςηλεξμξιξςσπία ή  

(β) δεκαπέμςε (15) ημέοεπ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ ποάνηπ ρε ασςϊμ αμ 

υοηριμξπξιήθηκαμ άλλα μέρα επικξιμχμίαπ, άλλχπ   

(γ) δέκα (10) ημέοεπ απϊ ςημ πλήοη, ποαγμαςική ή ςεκμαιοϊμεμη, γμόρη ςηπ ποάνηπ πξσ βλάπςει ςα 

ρσμτέοξμςα ςξσ εμδιατεοϊμεμξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα. Διδικά για ςημ άρκηρη ποξρτσγήπ καςά 

ποξκήοσνηπ, η πλήοηπ γμόρη ασςήπ ςεκμαίοεςαι μεςά ςημ πάοξδξ δεκαπέμςε (15) ημεοόμ απϊ ςη 

δημξρίεσρη ρςξ ΙΖΛΔΖΡ. 

 

Ρε πεοίπςχρη παοάλειφηπ πξσ απξδίδεςαι ρςημ αμαθέςξσρα αουή, η ποξθερμία για ςημ άρκηρη ςηπ 

ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ είμαι δεκαπέμςε (15) ημέοεπ απϊ ςημ επξμέμη ςηπ ρσμςέλερηπ ςηπ 

ποξρβαλλϊμεμηπ παοάλειφηπ. 

 

Ξι ποξθερμίεπ χπ ποξπ ςημ σπξβξλή ςχμ ποξδικαρςικόμ ποξρτσγόμ και ςχμ παοεμβάρεχμ αουίζξσμ ςημ 

επξμέμη ςηπ ημέοαπ ςηπ ποξαματεοθείραπ καςά πεοίπςχρη κξιμξπξίηρηπ ή γμόρηπ και λήγξσμ ϊςαμ 

πεοάρει ξλϊκληοη η ςελεσςαία ημέοα και όοα 23:59:59 και, αμ ασςή είμαι εναιοεςέα ή Ράββαςξ, ϊςαμ 

πεοάρει ξλϊκληοη η επξμέμη εογάριμη ημέοα και όοα 23:59:59. 
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Ζ ποξδικαρςική ποξρτσγή ρσμςάρρεςαι σπξυοεχςικά με ςη υοήρη ςξσ ςσπξπξιημέμξσ εμςϋπξσ ςξσ 

Οαοαοςήμαςξπ Θ ςξσ π.δ/ςξπ 39/2017 και καςαςίθεςαι ηλεκςοξμικά μέρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ 

«Δπικξιμχμία» ρςημ ηλεκςοξμική πεοιξυή ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ διαγχμιρμξϋ, επιλέγξμςαπ ςημ έμδεινη 

«Οοξδικαρςική Οοξρτσγή» ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 18 ςηπ Ι.Σ.Α. Οοξμήθειεπ και Σπηοερίεπ. 

 

Για ςξ παοαδεκςϊ ςηπ άρκηρηπ ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ καςαςίθεςαι παοάβξλξ απϊ ςξμ 

ποξρτεϋγξμςα σπέο ςξσ Δλλημικξϋ Δημξρίξσ, ρϋμτχμα με ϊρα ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 363 Μ. 4412/2016. Ζ 

επιρςοξτή ςξσ παοαβϊλξσ ρςξμ ποξρτεϋγξμςα γίμεςαι: α) ρε πεοίπςχρη ξλικήπ ή μεοικήπ απξδξυήπ ςηπ 

ποξρτσγήπ ςξσ, β) ϊςαμ η αμαθέςξσρα αουή αμακαλεί ςημ ποξρβαλλϊμεμη ποάνη ή ποξβαίμει ρςημ 

ξτειλϊμεμη εμέογεια ποιμ απϊ ςημ έκδξρη ςηπ απϊταρηπ ςηπ ΑΔΟΟ επί ςηπ ποξρτσγήπ, γ) ρε πεοίπςχρη 

παοαίςηρηπ ςξσ ποξρτεϋγξμςα απϊ ςημ ποξρτσγή ςξσ έχπ και δέκα (10) ημέοεπ απϊ ςημ καςάθερη ςηπ 

ποξρτσγήπ.  

 

Ζ ποξθερμία για ςημ άρκηρη ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ και η άρκηρή ςηπ κχλϋξσμ ςη ρϋμαφη ςηπ 

ρϋμβαρηπ επί πξιμή ακσοϊςηςαπ, η ξπξία διαπιρςόμεςαι με απϊταρη ςηπ ΑΔΟΟ μεςά απϊ άρκηρη 

ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 368 ςξσ μ. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμχπ, μϊμη 

η άρκηρη ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ δεμ κχλϋει ςημ ποϊξδξ ςηπ διαγχμιρςικήπ διαδικαρίαπ, σπϊ ςημ 

επιτϋλανη υξοήγηρηπ απϊ ςξ Ιλιμάκιξ ποξρχοιμήπ ποξρςαρίαπ ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 366 παο. 1-2 μ. 

4412/2016 και 15 παο. 1-4 π.δ. 39/2017.  

 

Ζ ποξηγξϋμεμη παοάγοατξπ δεμ εταομϊζεςαι ρςημ πεοίπςχρη πξσ, καςά ςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ 

παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, σπξβληθεί μϊμξ μία (1) ποξρτξοά. 

 

Λεςά ςημ, καςά ςα χπ άμχ, ηλεκςοξμική καςάθερη ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ η αμαθέςξσρα αουή, 

μέρχ ςηπ λειςξσογίαπ «Δπικξιμχμία»  :  

 

α) Ιξιμξπξιεί ςημ ποξρτσγή ςξ αογϊςεοξ έχπ ςημ επξμέμη εογάριμη ημέοα απϊ ςημ καςάθερή ςηπ ρε κάθε 

εμδιατεοϊμεμξ ςοίςξ, ξ ξπξίξπ μπξοεί μα θίγεςαι απϊ ςημ απξδξυή ςηπ ποξρτσγήπ, ποξκειμέμξσ μα 

αρκήρει ςξ, ποξβλεπϊμεμξ απϊ ςα άοθοα 362 παο. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίχμα παοέμβαρήπ ςξσ ρςη 

διαδικαρία ενέςαρηπ ςηπ ποξρτσγήπ, για ςη διαςήοηρη ςηπ ιρυϋξπ ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ ποάνηπ, 

ποξρκξμίζξμςαπ ϊλα ςα κοίριμα έγγοατα πξσ έυει ρςη διάθερή ςξσ. 

 

β) Διαβιβάζει ρςημ ΑΔΟΟ, ςξ αογϊςεοξ εμςϊπ δεκαπέμςε (15) ημεοόμ απϊ ςημ ημέοα καςάθερηπ, ςξμ πλήοη 

τάκελξ ςηπ σπϊθερηπ, ςα απξδεικςικά κξιμξπξίηρηπ ρςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ ςοίςξσπ αλλά και ςημ Έκθερη 

Απϊφεόμ ςηπ επί ςηπ ποξρτσγήπ. Ρςημ Έκθερη Απϊφεχμ η αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα παοαθέρει αουική 

ή ρσμπληοχμαςική αιςιξλξγία για ςημ σπξρςήοινη ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ με ςημ ποξδικαρςική ποξρτσγή 

ποάνηπ. 

 

γ) Ιξιμξπξιεί ρε ϊλα ςα μέοη ςημ Έκθερη Απϊφεχμ, ςιπ Οαοεμβάρειπ και ςα ρυεςικά έγγοατα πξσ ςσυϊμ ςη 

ρσμξδεϋξσμ, μέρχ ςξσ ηλεκςοξμικξϋ ςϊπξσ ςξσ διαγχμιρμξϋ ςξ αογϊςεοξ έχπ ςημ επξμέμη εογάριμη 

ημέοα απϊ ςημ καςάθερή ςξσπ. 

 

δ)Ρσμπληοχμαςικά σπξμμήμαςα καςαςίθεμςαι απϊ ξπξιξδήπξςε απϊ ςα μέοη μέρχ ςηπ πλαςτϊομαπ ςξσ 

ΔΡΖΔΖΡ ςξ αογϊςεοξ εμςϊπ πέμςε (5) ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςχμ απϊφεχμ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ. 
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Ζ άρκηρη ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ απξςελεί ποξωπϊθερη για ςημ άρκηρη ςχμ έμδικχμ βξηθημάςχμ 

ςηπ αίςηρηπ αμαρςξλήπ και ςηπ αίςηρηπ ακϋοχρηπ ςξσ άοθοξσ 372 μ. 4412/2016 καςά ςχμ εκςελερςόμ 

ποάνεχμ ή παοαλείφεχμ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ. 

 

Β. Όπξιξπ έυει έμμξμξ ρσμτέοξμ μπξοεί μα ζηςήρει, με ςξ ίδιξ δικϊγοατξ εταομξζϊμεμχμ αμαλξγικά ςχμ 

διαςάνεχμ ςξσ π.δ. 18/1989, ςημ αμαρςξλή εκςέλερηπ ςηπ απϊταρηπ ςηπ ΑΔΟΟ και ςημ ακϋοχρή ςηπ 

εμόπιξμ ςξσ Διξικηςικξϋ Δτεςείξσ Ηερραλξμίκηπ. ξ ασςϊ ιρυϋει και ρε πεοίπςχρη ριχπηοήπ απϊοοιφηπ 

ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ απϊ ςημ Α.Δ.Ο.Ο. Δικαίχμα άρκηρηπ ςξσ χπ άμχ έμδικξσ βξηθήμαςξπ έυει 

και η αμαθέςξσρα αουή, αμ η Α.Δ.Ο.Ο. κάμει δεκςή ςημ ποξδικαρςική ποξρτσγή, αλλά και ασςϊπ ςξσ 

ξπξίξσ έυει γίμει εμ μέοει δεκςή η ποξδικαρςική ποξρτσγή. 

 

Λε ςημ απϊταρη ςηπ ΑΔΟΟ λξγίζξμςαι χπ ρσμποξρβαλλϊμεμεπ και ϊλεπ ξι ρσματείπ ποξπ ςημ αμχςέοχ 

απϊταρη ποάνειπ ή παοαλείφειπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, ετϊρξμ έυξσμ εκδξθεί ή ρσμςελερςεί αμςιρςξίυχπ 

έχπ ςη ρσζήςηρη ςηπ χπ άμχ αίςηρηπ ρςξ Δικαρςήοιξ. 

 

Ζ αίςηρη αμαρςξλήπ και ακϋοχρηπ πεοιλαμβάμει μϊμξ αιςιάρειπ πξσ είυαμ ποξςαθεί με ςημ ποξδικαρςική 

ποξρτσγή ή ατξοξϋμ ρςη διαδικαρία εμόπιξμ ςηπ Α.Δ.Ο.Ο. ή ςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ απξτάρεόμ ςηπ. Ζ 

αμαθέςξσρα αουή, ετϊρξμ αρκήρει ςημ αίςηρη ςηπ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 372 ςξσ μ. 4412/2016, μπξοεί μα 

ποξβάλει και ξφιγεμείπ ιρυσοιρμξϋπ αματξοικά με ςξσπ επιςακςικξϋπ λϊγξσπ δημξρίξσ ρσμτέοξμςξπ, ξι 

ξπξίξι καθιρςξϋμ αμαγκαία ςημ άμερη αμάθερη ςηπ ρϋμβαρηπ. 

 

Ζ χπ άμχ αίςηρη καςαςίθεςαι ρςξ χπ αομϊδιξ δικαρςήοιξ μέρα ρε ποξθερμία δέκα (10) ημεοόμ απϊ  

κξιμξπξίηρη ή ςημ πλήοη γμόρη ςηπ απϊταρηπ ή απϊ ςημ παοέλεσρη ςηπ ποξθερμίαπ για ςημ έκδξρη ςηπ 

απϊταρηπ επί ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ, εμό η δικάριμξπ για ςημ εκδίκαρη ςηπ αίςηρηπ ακϋοχρηπ 

δεμ ποέπει μα απέυει πέοαμ ςχμ ενήμςα (60) ημεοόμ απϊ ςημ καςάθερη ςξσ δικξγοάτξσ. 

 

Αμςίγοατξ ςηπ αίςηρηπ με κλήρη κξιμξπξιείςαι με ςη τοξμςίδα ςξσ αιςξϋμςξπ ποξπ ςημ Α.Δ.Ο.Ο., ςημ 

αμαθέςξσρα αουή, αμ δεμ έυει αρκήρει ασςή ςημ αίςηρη, και ποξπ κάθε ςοίςξ εμδιατεοϊμεμξ, ςημ κλήςεσρη 

ςξσ ξπξίξσ διαςάρρει με ποάνη ςξσ ξ Οοϊεδοξπ ή ξ ποξεδοεϋχμ ςξσ αομϊδιξσ Δικαρςηοίξσ ή μήμαςξπ 

έχπ ςημ επϊμεμη ημέοα απϊ ςημ καςάθερη ςηπ αίςηρηπ. Ξ αιςόμ σπξυοεξϋςαι επί πξιμή απαοαδέκςξσ ςξσ 

εμδίκξσ βξηθήμαςξπ μα ποξβεί ρςιπ παοαπάμχ κξιμξπξιήρειπ εμςϊπ απξκλειρςικήπ ποξθερμίαπ δϋξ (2) 

ημεοόμ απϊ ςημ έκδξρη και ςημ παοαλαβή ςηπ χπ άμχ ποάνηπ ςξσ Δικαρςηοίξσ. Δμςϊπ απξκλειρςικήπ 

ποξθερμίαπ δέκα (10) ημεοόμ απϊ ςημ χπ άμχ κξιμξπξίηρη ςηπ αίςηρηπ καςαςίθεςαι η παοέμβαρη και 

διαβιβάζξμςαι ξ τάκελξπ και ξι απϊφειπ ςχμ παθηςικόπ μξμιμξπξιξϋμεμχμ. Δμςϊπ ςηπ ίδιαπ ποξθερμίαπ 

καςαςίθεμςαι ρςξ Δικαρςήοιξ και ςα ρςξιυεία πξσ σπξρςηοίζξσμ ςξσπ ιρυσοιρμξϋπ ςχμ διαδίκχμ. 

 

Δπιποϊρθεςα, η παοέμβαρη κξιμξπξιείςαι με επιμέλεια ςξσ παοεμβαίμξμςξπ ρςα λξιπά μέοη ςηπ δίκηπ εμςϊπ 

δϋξ (2) ημεοόμ απϊ ςημ καςάθερή ςηπ, αλλιόπ λξγίζεςαι χπ απαοάδεκςη. ξ διαςακςικϊ ςηπ δικαρςικήπ 

απϊταρηπ εκδίδεςαι εμςϊπ δεκαπέμςε (15) ημεοόμ απϊ ςη ρσζήςηρη ςηπ αίςηρηπ ή απϊ ςημ ποξθερμία για 

ςημ σπξβξλή σπξμμημάςχμ. 
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Ζ ποξθερμία για ςημ άρκηρη και η άρκηρη ςηπ αίςηρηπ εμόπιξμ ςξσ αομξδίξσ δικαρςηοίξσ κχλϋξσμ ςη 

ρϋμαφη ςηπ ρϋμβαρηπ μέυοι ςημ έκδξρη ςηπ ξοιρςικήπ δικαρςικήπ απϊταρηπ, εκςϊπ εάμ με ποξρχοιμή 

διαςαγή ξ αομϊδιξπ δικαρςήπ απξταμθεί διατξοεςικά. Δπίρηπ, η ποξθερμία για ςημ άρκηρη και η άρκηρή 

ςηπ αίςηρηπ κχλϋξσμ ςημ ποϊξδξ ςηπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ για υοξμικϊ διάρςημα δεκαπέμςε (15) ημεοόμ 

απϊ ςημ άρκηρη ςηπ αίςηρηπ, εκςϊπ εάμ με ςημ ποξρχοιμή διαςαγή ξ αομϊδιξπ δικαρςήπ απξταμθεί 

διατξοεςικά. Για ςημ άρκηρη ςηπ αιςήρεχπ καςαςίθεςαι παοάβξλξ, ρϋμτχμα με ςα ειδικϊςεοα ξοιζϊμεμα 

ρςξ άοθοξ 372 παο. 5 ςξσ Μ. 4412/2016.   

 

Αμ ξ εμδιατεοϊμεμξπ δεμ αιςήθηκε ή αιςήθηκε αμεπιςσυόπ ςημ αμαρςξλή και η ρϋμβαρη σπξγοάτηκε και η 

εκςέλερή ςηπ ξλξκληοόθηκε ποιμ απϊ ςη ρσζήςηρη ςηπ αίςηρηπ, εταομϊζεςαι αμαλϊγχπ η παο. 2 ςξσ 

άοθοξσ 32 ςξσ π.δ. 18/1989.  

 

Αμ ςξ δικαρςήοιξ ακσοόρει ποάνη ή παοάλειφη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ μεςά ςη ρϋμαφη ςηπ ρϋμβαρηπ, ςξ 

κϋοξπ ςηπ ςελεσςαίαπ δεμ θίγεςαι, εκςϊπ αμ ποιμ απϊ ςη ρϋμαφη ασςήπ είυε αμαρςαλεί η διαδικαρία 

ρϋμαφηπ ςηπ ρϋμβαρηπ. Ρςημ πεοίπςχρη πξσ η ρϋμβαρη δεμ είμαι άκσοη, ξ εμδιατεοϊμεμξπ δικαιξϋςαι μα 

ανιόρει απξζημίχρη, ρϋμτχμα με ςα αματεοϊμεμα ρςξ άοθοξ 373 ςξσ μ. 4412/2016. 

Λε ςημ επιτϋλανη ςχμ διαςάνεχμ ςξσ μ. 4412/2016, για ςημ εκδίκαρη ςχμ διατξοόμ ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ 

εταομϊζξμςαι ξι διαςάνειπ ςξσ π.δ. 18/1989. 

Β) ημ έγκοιρη ςχμ εγγοάτχμ ςηπ ρϋμβαρηπ ςξσ θέμαςξπ: δηλαδή ςξσ ςεϋυξσπ διακήοσνηπ 1/2023 και 

ςχμ ρσμημμέμχμ ρε ασςϊ παοαοςημάςχμ (I-VIII) ϊπχπ ασςά αματέοξμςαι ρςξ εδάτιξ vi ςηπ παοξϋραπ 

απϊταρηπ και απξςελξϋμ αμαπϊρπαρςξ μέοξπ ςηπ. 

 Ξ ΓΠΑΛΛΑΔΑΡ Α.Δ.Λ.-Η. 
 
 

 
ΔΠ. ΘΩΑΜΜΖΡ Ι. ΡΑΒΒΑΡ 

Ρσμημμέμα: 

Αμαλσςικϊ εϋυξπ Διακήοσνηπ 1/2023 με ςα παοαοςήμαςα I-VIII 
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ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΔΖΛΞΙΠΑΘΑ                                                                                   
ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ-ΗΠΑΙΖΡ 
ΓΔΜΘΙΖ ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΔΡΩΔΠΘΙΖΡ ΚΔΘΞΣΠΓΘΑΡ  
ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ 
ΛΖΛΑ ΟΠΞΛΖΗΔΘΩΜ ΔΘΑΥΔΘΠΘΡΖΡ ΣΚΘΙΞΣ 
ΙΑΘ ΙΠΑΘΙΩΜ ΞΥΖΛΑΩΜ 
 
 
 

                        ΙΑΑΥΩΠΖΔΑ ΡΞ ΙΖΛΔΖΡ 

            Α/Α ΔΡΖΔΖΡ: 183563 

ΔΣΥΞΡ ΔΘΑΙΖΠΣΝΖΡ αο.   1 /2023 

Αμξικςϊπ ηλεκςοξμικϊπ διαγχμιρμϊπ, κάςχ ςχμ ξοίχμ, με κοιςήοιξ αμάθερηπ ςημ πλέξμ ρσμτέοξσρα 
απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά, βάρει ςηπ βέλςιρςηπ ρυέρηπ πξιϊςηςαπ – ςιμήπ, για ςημ αμάδεινη 
αμαδϊυξσ ςξσ έογξσ: «Οαοξυή ρσμβξσλεσςικόμ σπηοεριόμ για ςημ ευμική Σπξρςήοινη ςξσ έογξσ 
«Joint flood risk governance and management in the Axios/Vardar cross border area» με ακοχμϋμιξ 
«FLOODSHIELD»  

(MIS 5062181)  

πξσ σλξπξιείςαι ρςξ πλαίριξ ςξσ Ποξγοάμμαςξπ Διαρσμξοιακήπ σμεογαρίαπ Interreg IPA «Δλλάδα – 
Δημξκοαςία ςηπ Βόοειαπ Μακεδξμίαπ 2014-2020». 

 

Οοξωπξλξγιρμϊπ 

Δκςιμόμεμη ρσμξλική ανία (ρσμξλικϊπ ποξωπξλξγιρμϊπ): εκαςϊμ 
είκξρι εμμέα υιλιάδεπ εκαςϊμ εμεμήμςα ςοία εσοό και πεμήμςα πέμςε 
λεπςά άμεσ Τ.Ο.Α. (129.193,55 €) ή εκαςϊμ ενήμςα υιλιάδεπ διακϊρια 
εσοό (160.200,00 €) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΤΟΑ 24%  

Οοξωπξλξγιρμϊπ  για ςξ μήμα Α:  οιάμςα ξκςό υιλιάδεπ ςεςοακϊρια 
ενήμςα επςά εσοό και εβδξμήμςα ςέρρεοα λεπςά (38.467,74 €) άμεσ 
ΤΟΑ ή ραοάμςα επςά υιλιάδεπ επςακϊρια εσοό (47.700,00 €) 
ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΤΟΑ 24% 

Οοξωπξλξγιρμϊπ για ςξ μήμα Β: Δμεμήμςα υιλιάδεπ επςακϊρια είκξρι 
πέμςε εσοό και ξγδϊμςα έμα λεπςά (90.725,81 €) άμεσ ΤΟΑ ή εκαςϊμ 
δόδεκα υιλιάδεπ πεμςακϊρια εσοό (112.500,00 €) 
ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΤΟΑ 24% 

Ζμεοξμημία αμάοςηρηπ ςηπ 
ποξκήοσνηπ και ςηπ διακήοσνηπ 

ρςη διαδικςσακή πϋλη ςξσ 
ΙΖΛΔΖΡ 

15-02-2023, ημέοα εςάοςη 

Αμαθέςξσρα Αουή: Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ 

Διαδικςσακή Οϋλη Διεμέογειαπ 
Ζλεκςοξμικξϋ Διαγχμιρμξϋ: 

www.promitheus.gov.gr ςξσ Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ζμεοξμημία αμάοςηρηπ ςξσ 
Διαγχμιρμξϋ ρςη δικςσακή 

πϋλη ςξσ ΔΡΖΔΖΡ: 
15-02-2023, ημέοα εςάοςη 

Ζμεοξμημία και όοα Έμαονηπ 
Σπξβξλήπ Οοξρτξοόμ: 15-02-2023, ημέοα εςάοςη και όοα 15:00 μ.μ. 

Ιαςαληκςική Ζμεοξμημία και 
όοα Σπξβξλήπ Οοξρτξοόμ: 03-03-2023, ημέοα Οαοαρκεσή και όοα  15:00 μ.μ. 

Ζμεοξμημία και όοα 
Απξρτοάγιρηπ Οοξρτξοόμ 
(Διεναγχγήπ Διαγχμιρμξϋ): 

09-03-2023, ημέοα Οέμπςη και όοα 10:00 π.μ. 

Υοημαςξδϊςηρη  

Τξοέαπ υοημαςξδϊςηρηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ είμαι ςξ Οοϊγοαμμα 
Διαρσμξοιακήπ Ρσμεογαρίαπ Interreg IPA «Δλλάδα – Δημξκοαςία ςηπ 
Βϊοειαπ Λακεδξμίαπ 2014-2020» (85%) και ςξ Οοϊγοαμμα Δημξρίχμ 
Δπεμδϋρεχμ (15%) (Ιχδ. Οοάνηπ ΡΑ/Ιχδ. Δμάοιθμξσ: 2022ΔΟ40860013). 
(Ρϋμβαρη Υοημαςξδϊςηρηπ  - Subsidy Contract FLOODSHIELD – CN2 – 
SO2.4– SC063) 

 

Ζ ρϋμβαρη πεοιλαμβάμεςαι ρςξ έογξ «Joint flood risk governance and 
management in the Axios/Vardar cross border area» με ακοχμϋμιξ 
FLOODSHIELD πξσ σλξπξιείςαι ρςξ πλαίριξ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ 
Διαρσμξοιακήπ Ρσμεογαρίαπ Interreg IPA «Δλλάδα – Δημξκοαςία ςηπ 
Βϊοειαπ Λακεδξμίαπ 2014-2020» κι έυει λάβει κχδικϊ MIS 5062181. Ζ 
παοξϋρα ρϋμβαρη υοημαςξδξςείςαι απϊ Οιρςόρειπ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ 
Δημξρίχμ Δπεμδϋρεχμ (Ρσλλξγική Απϊταρη Έμςανηπ, αοιθ. Δμάοιθ. 
Έογξσ 2022ΔΟ40860013). 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Δπχμσμία ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ- 
ΗΠΑΙΖΡ 

Αοιθμϊπ Τξοξλξγικξϋ Ληςοόξσ (Α.Τ.Λ.) 997612629 

αυσδοξμική διεϋθσμρη ΙΑΗΖΓΖΖ ΠΩΡΡΘΔΖ 11 

Οϊλη ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ 

αυσδοξμικϊπ Ιχδικϊπ 54655 

Υόοα ΔΚΚΑΔΑ 

Ιχδικϊπ ΜUTS EL51-EL52 

ηλέτχμξ 2313 309151, 2313 309443 

Ζλεκςοξμικϊ αυσδοξμείξ (e-mail) tpdy@damt.gov.gr, ckotsapouiki@damt.gov.gr 

Αομϊδιξπ για πληοξτξοίεπ Δλέμη Αβοαμίδξσ, Υοιρςίμα Ιξςραπξσψκη 

Γεμική Διεϋθσμρη ρςξ διαδίκςσξ  (URL) https://www.m-t.gov.gr 

 

Δίδξπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ  

Ζ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ χπ Αμαθέςξσρα Αουή, είμαι Ιεμςοική Ισβεομηςική Αουή 
(ΙΙΑ) και αμήκει ρςη Γεμική Ισβέομηρη.  

   

Ιϋοια δοαρςηοιϊςηςα Α.Α. 

Ζ κϋοια δοαρςηοιϊςηςα ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ είμαι ξι γεμικέπ δημϊριεπ σπηοερίεπ. 

 

Ρςξιυεία Δπικξιμχμίαπ  

α) α έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ είμαι διαθέριμα για ελεϋθεοη, πλήοη, άμερη & δχοεάμ ηλεκςοξμική 
ποϊρβαρη  μέρχ ςηπ διαδικςσακήπ πϋληπ (www.promitheus.gov.gr) ςξσ ΞΟΡ ΔΡΖΔΖΡ 

β) Ιάθε είδξσπ επικξιμχμία και αμςαλλαγή πληοξτξοιόμ ποαγμαςξπξιείςαι μέρχ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ 
Οοξμήθειεπ και Σπηοερίεπ (ετενήπ ΔΡΖΔΖΡ), ςξ ξπξίξ είμαι ποξρβάριμξ απϊ ςη Διαδικςσακή Οϋλη 
(www.promitheus.gov.gr) ςξσ ΞΟΡ ΔΡΖΔΖΡ 

γ)  H ηλεκςοξμική επικξιμχμία απαιςεί ςημ υοήρη εογαλείχμ και ρσρκεσόμ πξσ δεμ είμαι γεμικόπ 
διαθέριμα. Ζ απεοιϊοιρςη, πλήοηπ, άμερη και δχοεάμ ποϊρβαρη ρςα εμ λϊγχ εογαλεία και 
ρσρκεσέπ είμαι δσμαςή ρςημ διεϋθσμρη (URL) : www.promitheus.gov.gr 

δ)  α έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ είμαι επίρηπ διαθέριμα μέρχ ςηπ ιρςξρελίδαπ ςηπ ΑΔΛ-Η www.m-
t.gov.gr/Δμημέοχρη/Διαγχμιρμξί  

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Δίδξπ διαδικαρίαπ  

Ξ διαγχμιρμϊπ θα διεναυθεί με ςημ αμξικςή διαδικαρία ςξσ άοθοξσ 27 ςξσ μ. 4412/16.  

 

Υοημαςξδϊςηρη ςηπ ρϋμβαρηπ 

mailto:tpdy@damt.gov.gr
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Τξοέαπ υοημαςξδϊςηρηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ είμαι ςξ Οοϊγοαμμα Διαρσμξοιακήπ Ρσμεογαρίαπ 
Interreg IPA «Δλλάδα – Δημξκοαςία ςηπ Βϊοειαπ Λακεδξμίαπ 2014-2020» (85%) και ςξ Οοϊγοαμμα Δημξρίχμ 
Δπεμδϋρεχμ (15%) (Ιχδ. Οοάνηπ ΡΑ/Ιχδ. Δμάοιθμξσ: 2022ΔΟ40860013).  

 

Ζ ρϋμβαρη πεοιλαμβάμεςαι ρςξ έογξ «Joint flood risk governance and management in the Axios/Vardar 
cross border area» με ακοχμϋμιξ «FLOODSHIELD» πξσ σλξπξιείςαι ρςξ πλαίριξ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ 
Διαρσμξοιακήπ Ρσμεογαρίαπ Interreg IPA «Δλλάδα – Δημξκοαςία ςηπ Βϊοειαπ Λακεδξμίαπ 2014-2020» κι έυει 
λάβει κχδικϊ MIS 5062181. Ζ παοξϋρα ρϋμβαρη υοημαςξδξςείςαι απϊ Οιρςόρειπ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ 
Δημξρίχμ Δπεμδϋρεχμ (Ρσλλξγική Απϊταρη Έμςανηπ, αοιθ. Δμάοιθ. Έογξσ 2022ΔΟ40860013). 

 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αμςικείμεμξ ςηπ ρϋμβαρηπ είμαι η παοξυή ρσμβξσλεσςικόμ σπηοεριόμ για ςημ ευμική Σπξρςήοινη ςξσ 
έογξσ «Joint flood risk governance and management in the Axios/Vardar cross border area» με ακοχμϋμιξ 
«FLOODSHIELD» (MIS 5062181) πξσ σλξπξιείςαι ρςξ πλαίριξ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ Διαρσμξοιακήπ Ρσμεογαρίαπ 
Interreg IPA «Δλλάδα – Δημξκοαςία ςηπ Βϊοειαπ Λακεδξμίαπ 2014-2020». 

Ρκξπϊπ ςηπ είμαι η σπξρςήοινη ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ ρςημ σλξπξίηρη ςχμ 
παοαδξςέχμ ςχμ Οακέςχμ Δογαρίαπ 2, 3, 4 και 5.  

Ξι παοευϊμεμεπ σπηοερίεπ καςαςάρρξμςαι ρςξσπ ακϊλξσθξσπ κχδικξϋπ ςξσ Ιξιμξϋ Κενιλξγίξσ δημξρίχμ 
ρσμβάρεχμ (CPV) : 

[79341100-7]-Σπηοερίεπ παοξυήπ ρσμβξσλόμ ρε θέμαςα διατήμιρηπ 

[71353100-8]-Σπηοερίεπ σδοξγοατικήπ απξςϋπχρηπ 

[80522000-9]-Ρεμιμάοια καςάοςιρηπ 

[79415200-8]-Σπηοερίεπ παοξυήπ ρσμβξσλόμ ρε θέμαςα ρυεδιαρμξϋ 

[73220000-0]-Σπηοερίεπ παοξυήπ ρσμβξσλόμ ρε θέμαςα αμάπςσνηπ 

[79952000-2]-Σπηοερίεπ εκδηλόρεχμ 

Ζ παοξϋρα ρϋμβαρη σπξδιαιοείςαι ρςα κάςχθι ςμήμαςα: 

ΛΖΛΑ Α με εκςιμόμεμη ανία ςοιάμςα ξκςό υιλιάδεπ ςεςοακϊρια ενήμςα επςά εσοό και εβδξμήμςα ςέρρεοα 
λεπςά (38.467,74 €) άμεσ ΤΟΑ ή ραοάμςα επςά υιλιάδεπ επςακϊρια εσοό (47.700,00 €) 
ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΤΟΑ 24% 

ΛΖΛΑ Β με εκςιμόμεμη ανία εμεμήμςα υιλιάδεπ επςακϊρια είκξρι πέμςε εσοό και ξγδϊμςα έμα λεπςά 
(90.725,81 €) άμεσ ΤΟΑ ή εκαςϊμ δόδεκα υιλιάδεπ πεμςακϊρια εσοό (112.500,00 €) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ 
ΤΟΑ 24% 

Οοξρτξοέπ σπξβάλλξμςαι για έμα ή και για ςα δϋξ ςμήμαςα και θα πεοιλαμβάμξσμ σπξυοεχςικά ςξ 
ρϋμξλξ ςχμ δοάρεόμ ςξσπ.  

Ζ ρσμξλική εκςιμόμεμη ανία ςηπ ρϋμβαρηπ αμέουεςαι ρςξ πξρϊ ςχμ εκαςϊμ είκξρι εμμέα υιλιάδχμ εκαςϊμ 
εμεμήμςα ςοία εσοό και πεμήμςα πέμςε λεπςά άμεσ Τ.Ο.Α. (129.193,55 €) ή εκαςϊμ ενήμςα υιλιάδχμ 
διακϊρια εσοό (160.200,00 €) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΤΟΑ 24%  

ξ έογξ με ακοχμϋμιξ «FLOODSHIELD» ερςιάζει ρςξ διαρσμξοιακϊ ςμήμα ςξσ Ανιξϋ/Vardar πξςαμξϋ πξσ 
έυει ςη δσμαςϊςηςα μα παοάρυει ρςημ πεοιξυή έμα μεγάλξ εϋοξπ πλεξμεκςημάςχμ ςϊρξ ρςξμ 
πεοιβαλλξμςικϊ ςξμέα, ϊρξ και ρςξμ κξιμχμικϊ, ςξμ ξικξμξμικϊ και ςξμ ρςοαςηγικϊ. Ωρςϊρξ, μπξοεί μα 
κοιθεί σπεϋθσμξπ για πξλλέπ δσρυέοειεπ και κιμδϋμξσπ ϊπχπ ξ κίμδσμξπ πλημμϋοαπ ρςιπ πεοιξυέπ πξσ ςξμ 
πεοιβάλλξσμ. Δεμ είμαι λίγεπ ξι ποξκλήρειπ πξσ εμπξδίζξσμ ςημ απξςελερμαςική διαρσμξοιακή ρσμεογαρία 
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ρε γεμικϊ πλαίριξ και ςη ρσμεογαρία για ςη διαυείοιρη διαρσμξοιακόμ πλημμσοόμ ρε ειδικϊςεοξ πλαίριξ, 
ασνάμξμςαπ με ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ ςημ εσπάθεια ρε πλημμϋοεπ ρςιπ διαρσμξοιακέπ πεοιξυέπ ςηπ Δλλάδαπ και 
ςηπ Δημξκοαςίαπ ςηπ Βϊοειαπ Λακεδξμίαπ. Ξ κϋοιξπ ρςϊυξπ ςξσ έογξσ είμαι η ελαυιρςξπξίηρη ςχμ 
διαρσμξοιακόμ κιμδϋμχμ πλημμϋοαπ και καςαρςοξτόμ ρςη λεκάμη απξοοξήπ Ανιξϋ/Vardar με ςημ 
εμίρυσρη ςηπ διαρσμξοιακήπ ρσμεογαρίαπ, ξογαμχςικά, ςευμξλξγικά και κξιμχμικά. 

Διδικϊςεοα, ςξ έογξ ρσμδσάζει διάτξοεπ πςσυέπ για ςημ επίςεσνη ςχμ ακϊλξσθχμ επιμέοξσπ ρςϊυχμ: 

1. Δμίρυσρη ςηπ διακσβέομηρηπ για ςξσπ κιμδϋμξσπ πλημμϋοαπ ρςη διαρσμξοιακή πεοιξυή με ρκξπϊ ςημ 
καλϋςεοη ανιξλϊγηρη, ςξμ ρυεδιαρμϊ, ςημ παοακξλξϋθηρη, ςημ ποϊληφη και ςημ αμςιμεςόπιρη ςχμ 
πλημμσοόμ. 

2.Βελςίχρη ςηπ ςευμικήπ ικαμϊςηςαπ για απξςελερμαςική ανιξλϊγηρη, παοακξλξϋθηρη, εςξιμϊςηςα και 
αμςιμεςόπιρη διαρσμξοιακόμ κιμδϋμχμ πλημμϋοαπ. 

3. Δμίρυσρη ςξσ οϊλξσ ςχμ πξλιςόμ και ςχμ ξμάδχμ εθελξμςιρμξϋ ρςιπ δοάρειπ πξλιςικήπ ποξρςαρίαπ ρε 
πεοιπςόρειπ καςαρςοξτόμ απϊ πλημμϋοεπ για ςημ ποξρςαρία ςξσπ και ςημ εμεογϊ ρσμμεςξυή ςξσπ ρε 
δοαρςηοιϊςηςεπ ποϊληφηπ και αμςιμεςόπιρηπ. 

Ζ σλξπξίηρη ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ςξσ έογξσ και η παοάδξρη ςχμ αμαμεμϊμεμχμ απξςελερμάςχμ ςξσπ, θα 
ρσμβάλει ρςημ επίςεσνη ςχμ ειδικόμ ρςϊυχμ ςξσ έογξσ χπ ενήπ: 

-Ζ εμίρυσρη ςηπ διακσβέομηρηπ χπ ποξπ ςξσπ κιμδϋμξσπ πλημμϋοαπ θα επιςεσυθεί μέρχ: 

α) ςηπ ρϋρςαρηπ Ιξιμήπ Ξμάδαπ Διαυείοιρηπ κιμδϋμχμ πλημμϋοαπ πξσ θα βελςιόρει και θα ρσγκεμςοόρει 
ςημ ικαμϊςηςα ςχμ αουόμ, ςχμ σπηοεριόμ και ςχμ ξμάδχμ εθελξμςιρμξϋ, 

β) ςη δημιξσογία επιυειοηριακόμ διαρσμξοιακόμ κέμςοχμ, 

γ) ςξμ καθξοιρμϊ ςχμ διαδικαριόμ πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ σπέοβαρη ςχμ τοαγμόμ ρςη διαρσμξοιακή 
ρσμεογαρία, 

δ) η εκπϊμηρη ρςοαςηγικήπ για ςημ διαρσμξοιακήπ αμςιμεςόπιρη ρε πεοιπςόρειπ πλημμϋοαπ και 

ε) η εκπαίδεσρη ςξσ ποξρχπικξϋ ςχμ αουόμ, ςχμ σπηοεριόμ και ςχμ εθελξμςικόμ ξμάδχμ πξσ 
ρσμμεςέυξσμ ρςιπ επιυειοήρειπ καςά ςη διάοκεια πλημμϋοαπ. 

-Ζ βελςίχρη ςηπ ςευμικήπ ικαμϊςηςαπ για απξςελερμαςική ανιξλϊγηρη, παοακξλξϋθηρη, εςξιμϊςηςα και 
αμςιμεςόπιρη ςχμ διαρσμξοιακόμ κιμδϋμχμ πλημμϋοαπ επιςσγυάμεςαι μέρχ: 

α) ςηπ αμάπςσνηπ ςξσ Ρσρςήμαςξπ Έγκαιοηπ Οοξειδξπξίηρηπ για Ολημμϋοεπ, 

β) η υαοςξγοάτηρη ςχμ κιμδϋμχμ πλημμϋοαπ και ςχμ ςοχςόμ ρημείχμ, 

γ) ςη μξμςελξπξίηρη ςηπ ποξρβαριμϊςηςαπ ςχμ μέρχμ και ςξσ ενξπλιρμξϋ ρςιπ γειςξμικέπ πεοιξυέπ και 

δ) ςημ αμάπςσνη Ολαςτϊομαπ Διαυείοιρηπ Ιαςαρςάρεχμ αμάγκηπ και Ρσμεογαρίαπ για ςημ Οξλιςική 
Οοξρςαρία και άλλξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ τξοείπ για εκπαίδεσρη, ποξεςξιμαρία και αμςαπϊκοιρη ρε 
πεοιπςόρειπ πλημμϋοαπ, 

Ζ εμίρυσρη ςξσ οϊλξσ ςχμ πξλιςόμ και ςχμ ξμάδχμ εθελξμςιρμξϋ θα επιςεσυθεί μέρχ εκρςοαςειόμ 
εσαιρθηςξπξίηρηπ, εμημέοχρηπ και ποξόθηρηπ πξσ θα πεοιλαμβάμξσμ εκδηλόρειπ, εκπαίδεσρη ρςα 
ρυξλεία, σλικϊ ήυξσ, βίμςεξ κ.λπ. 

Ζ ρσμεογαρία για ςξ έογξ πεοιλαμβάμει τξοείπ ϊπχπ δημϊριεπ εθμικέπ και πεοιτεοειακέπ αουέπ με 
αομξδιϊςηςα ρςη διαυείοιρη κιμδϋμχμ πλημμϋοαπ και πξλιςικήπ ποξρςαρίαπ ρςη υόοα ςξσπ, 
διαρταλίζξμςαπ έςρι ςημ επίςεσνη ςχμ ρςϊυχμ ςξσ έογξσ. 

Δγκεκοιμέμη ποϊςαρη έογξσ, πληοξτξοίεπ 

http://www.ipa-cbc-programme.eu/approved-project/104/ 

http://www.ipa-cbc-programme.eu/approved-project/104/
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Ζ διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ ξοίζεςαι απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ και έχπ ςημ επίρημη ημεοξμημία λήνηπ ςξσ 
έογξσ, ήςξι 15/12/2023, ή ρε ξπξιαδήπξςε άλλη ημεοξμημία, ετϊρξμ η διάοκεια ςξσ έογξσ παοαςαθεί. 

Αμαλσςική πεοιγοατή ςξσ τσρικξϋ και ξικξμξμικξϋ αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ δίδεςαι ρςξ ΟΑΠΑΠΖΛΑ Θ.  

Ζ ρϋμβαρη θα αμαςεθεί με ςξ κοιςήοιξ ςηπ πλέξμ ρσμτέοξσραπ απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοάπ, βάρει 
ςηπ βέλςιρςηπ ρυέρηπ πξιϊςηςαπ – ςιμήπ. 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Ζ αμάθερη και εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ διέπξμςαι απϊ ςημ κείμεμη μξμξθερία και ςιπ κας΄ ενξσριξδϊςηρη 
ασςήπ εκδξθείρεπ καμξμιρςικέπ ποάνειπ, ϊπχπ ιρυϋξσμ και ιδίχπ: 

Α. ιπ διαςάνειπ: 

- ΙΑ' ΔΝΞΣΡΘΞΔΞΖΡΖ ΙΑΜΞΜΘΡΛΞΡ (ΔΔ) 2021/1952 ΖΡ ΔΟΘΠΞΟΖΡ ςηπ 10ηπ Μξεμβοίξσ 2021, για 

ςημ ςοξπξπξίηρη ςηπ ξδηγίαπ 2014/24/ΔΔ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ϊρξμ 

ατξοά ςα καςόςαςα ϊοια για δημϊριεπ ρσμβάρειπ ποξμηθειόμ, σπηοεριόμ και έογχμ και ςξσπ 

διαγχμιρμξϋπ μελεςόμ.  

- ημ Ξδηγία 2014/24/ΔΔ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 26ηπ Τεβοξσαοίξσ 

2014, ρυεςικά με ςιπ διαδικαρίεπ ρϋμαφηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ και ςημ καςάογηρη ςηπ Ξδηγίαπ 

2004/18/ΔΙ (L94), ϊπχπ διξοθόθηκε (L135/24.5.2016) καςά ςξμ Ιαμξμιρμϊ (ΔΔ) 2021/1952 ςηπ 

Δπιςοξπήπ ςηπ 10ηπ Μξεμβοίξσ 2021 (Δπίρημη Δτημεοίδα ςηπ ΔΔ L398/23 ςηπ 11.11.2021) 

- ξμ Μ. 4497/2017«Άρκηρη σπαίθοιχμ εμπξοικόμ δοαρςηοιξςήςχμ, εκρσγυοξμιρμϊπ ςηπ 

επιμεληςηοιακήπ μξμξθερίαπ και άλλεπ διαςάνειπ» 

- ξμ μ. 4727/2020 (Α’ 184) «Φητιακή Διακσβέομηρη (Δμρχμάςχρη ρςημ Δλλημική Μξμξθερία ςηπ 

Ξδηγίαπ (ΔΔ) 2016/2102 και ςηπ Ξδηγίαπ (ΔΔ) 2019/1024) – Ζλεκςοξμικέπ Δπικξιμχμίεπ 

(Δμρχμάςχρη ρςξ Δλλημικϊ Δίκαιξ ςηπ Ξδηγίαπ (ΔΔ) 2018/1972 και άλλεπ διαςάνειπ, ϊπχπ 

ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει, 

- ξμ μ. 4700/2020 (Α’ 127) «Δμιαίξ κείμεμξ Δικξμξμίαπ για ςξ Δλεγκςικϊ Ρσμέδοιξ, ξλξκληοχμέμξ 

μξμξθεςικϊ πλαίριξ για ςξμ ποξρσμβαςικϊ έλεγυξ, ςοξπξπξιήρειπ ρςξμ Ιόδικα Μϊμχμ για ςξ 

Δλεγκςικϊ Ρσμέδοιξ, διαςάνειπ για ςημ απξςελερμαςική απξμξμή ςηπ δικαιξρϋμηπ και άλλεπ 

διαςάνειπ», 

- ξμ μ. 4601/2019 (Α’ 44) «Δςαιοικξί µεςαρυηµαςιρµξί και εμαοµϊμιρη ςξσ μξµξθεςικξϋ πλαιρίξσ µε 

ςιπ διαςάνειπ ςηπ Ξδηγίαπ 2014/55/ΔΔ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσµβξσλίξσ ςηπ 16ηπ 

Αποιλίξσ 2014 για ςημ έκδξρη ηλεκςοξμικόμ ςιµξλξγίχμ ρςξ πλαίριξ δηµϊριχμ ρσµβάρεχμ και 

λξιπέπ διαςάνειπ» 

- ξμ Μ. 4412/2016 (Α' 147) “Δημϊριεπ Ρσμβάρειπ Έογχμ, Οοξμηθειόμ και Σπηοεριόμ (ποξραομξγή 

ρςιπ Ξδηγίεπ 2014/24/ ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει. 

- ξμ  Μ. 4270/2014 (Α' 143) «Αουέπ δημξριξμξμικήπ διαυείοιρηπ και επξπςείαπ (εμρχμάςχρη ςηπ 

Ξδηγίαπ 2011/85/ΔΔ) – δημϊριξ λξγιρςικϊ και άλλεπ διαςάνειπ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει. 

- ξμ Μ.4257/14(ΤΔΙ93Α/14-04-2014)«Δπείγξσρεπ οσθμίρειπ αομξδιϊςηςαπ Σπξσογείξσ 

Δρχςεοικόμ» 

- ξμ Μ.4254/14 (ΤΔΙ 85 Α/07-04-2014)«Λέςοα ρςήοινηπ και αμάπςσνηπ ςηπ ελλημικήπ ξικξμξμίαπ 

ρςξ πλαίριξ εταομξγήπ ςξσ μ.4046/2012 και άλλεπ διαςάνειπ» 

- ξμ Μ. 4250/2014 (Α' 74) «Διξικηςικέπ Απλξσρςεϋρειπ - Ιαςαογήρειπ, Ρσγυχμεϋρειπ Μξμικόμ 

Οοξρόπχμ και Σπηοεριόμ ςξσ Δημξρίξσ ξμέα-οξπξπξίηρη Διαςάνεχμ ςξσ π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λξιπέπ οσθμίρειπ» και ειδικϊςεοα ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 1.   
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- ημ παο. Ε ςξσ Μ. 4152/2013 (Α' 107) «Οοξραομξγή ςηπ ελλημικήπ μξμξθερίαπ ρςημ Ξδηγία 2011/7 
ςηπ 16.2.2011 για ςημ καςαπξλέμηρη ςχμ καθσρςεοήρεχμ πληοχμόμ ρςιπ εμπξοικέπ ρσμαλλαγέπ», 

- ξμ Μ. 4013/2011 (Α’ 204) «Ρϋρςαρη εμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ και 

Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ…», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει, 

- ξμ Μ.3871/2010(ΤΔΙΑ’141/2010) «Δημξριξμξμική Διαυείοιρη και Δσθϋμη» 

- ξμ  Μ.3852/2010(ΤΔΙΑ'87/2010) «Μέα Αουιςεκςξμική ςηπ Ασςξδιξίκηρηπ και ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ 

Διξίκηρηπ – Οοϊγοαμμα Ιαλλικοάςηπ» 

- ξμ Μ.3842/2010(ΤΔΙΑ’58/2010)«Απξκαςάρςαρη τξοξλξγικήπ δικαιξρϋμηπ, αμςιμεςόπιρη ςηπ 

τξοξδιατσγήπ και άλλεπ διαςάνειπ» 

- ξμ Μ.3310/2005(ΤΔΙΑ’30/2005) «Λέςοα για ςη διαρτάλιρη ςηπ διατάμειαπ και ςημ απξςοξπή 

καςαρςοαςηγήρεχμ καςά ςη διαδικαρία ρϋμαφηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε 

και ιρυϋει με ςξ Μ.3414/2005(ΤΔΙA’279/2005)«οξπξπξίηρη ςξσ Μ.3310/2005 “Λέςοα για ςη 

διαρτάλιρη ςηπ διατάμειαπ και ςημ απξςοξπή καςαρςοαςηγήρεχμ καςά ςη διαδικαρία ρϋμαφηπ 

δημξρίχμ ρσμβάρεχμ”» 

- ξμ Μ. 2859/2000 (Α’ 248) «Ιϋοχρη Ιόδικα Τϊοξσ Οοξρςιθέμεμηπ Ανίαπ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε 

κα ιρυϋει, 

- ξμ Μ.2690/1999 (Α' 45) “Ιϋοχρη ςξσ Ιόδικα Διξικηςικήπ Διαδικαρίαπ και άλλεπ διαςάνειπ”  και 

ιδίχπ ςχμ άοθοχμ 7 και 13 έχπ 15, 

- ξμ Μ. 2121/1993 (Α' 25) “Ομεσμαςική Θδιξκςηρία, Ρσγγεμικά Δικαιόμαςα και Οξλιςιρςικά Ηέμαςα”,  

- ξμ μ. 4624/2019 (Α’ 137) «Αουή Οοξρςαρίαπ Δεδξμέμχμ Οοξρχπικξϋ Υαοακςήοα, μέςοα 

εταομξγήπ ςξσ Ιαμξμιρμξϋ (ΔΔ) 2016/679 ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 

27ηπ Αποιλίξσ 2016 για ςημ ποξρςαρία ςχμ τσρικόμ ποξρόπχμ έμαμςι ςηπ επενεογαρίαπ 

δεδξμέμχμ ποξρχπικξϋ υαοακςήοα και εμρχμάςχρη ρςημ εθμική μξμξθερία ςηπ Ξδηγίαπ (ΔΔ) 

2016/680 ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 27ηπ Αποιλίξσ 2016 και άλλεπ 

διαςάνειπ», 

- ξμ Ιαμξμιρμϊ (ΔΔ) 2016/679 ςξσ ΔΙ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ, ςηπ 27ηπ Αποιλίξσ 2016, για ςημ 

ποξρςαρία ςχμ τσρικόμ ποξρόπχμ έμαμςι ςηπ επενεογαρίαπ ςχμ δεδξμέμχμ ποξρχπικξϋ 

υαοακςήοα και για ςημ ελεϋθεοη κσκλξτξοία ςχμ δεδξμέμχμ ασςόμ και ςημ καςάογηρη ςηπ 

ξδηγίαπ 95/46/ΔΙ (Γεμικϊπ Ιαμξμιρμϊπ για ςημ Οοξρςαρία Δεδξμέμχμ) (Ιείμεμξ πξσ παοξσριάζει 

εμδιατέοξμ για ςξμ ΔΞΥ) OJL 119,  

- ξ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Ιχδικξπξίηρη διαςάνεχμ για ςημ ποϊρβαρη ρε δημϊρια έγγοατα και 

ρςξιυεία”,  

- ξ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αμάληφη σπξυοεόρεχμ απϊ ςξσπ Διαςάκςεπ” 

- ξ π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Ιαμξμιρμϊπ ενέςαρηπ ποξδικαρςικόμ ποξρτσγόμ εμόπιχμ ςηπ Α.Δ.Ο.Ο.» 

- ξ Ο.Δ. 142/2010 (ΤΔΙΑ'235/2010) «Ξογαμιρμϊπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ–

Ηοάκηπ» 

- α ρε εκςέλερη ςχμ αμχςέοχ μϊμχμ εκδξθειρόμ καμξμιρςικόμ ποάνεχμ, ςχμ λξιπόμ διαςάνεχμ 

πξσ αματέοξμςαι οηςά ή απξοοέξσμ απϊ ςα ξοιζϊμεμα ρςα ρσμβαςικά ςεϋυη ςηπ παοξϋραπ, καθόπ 

και ςξ ρϋμξλξ ςχμ διαςάνεχμ ςξσ αρταλιρςικξϋ, εογαςικξϋ, κξιμχμικξϋ, πεοιβαλλξμςικξϋ και 

τξοξλξγικξϋ δικαίξσ πξσ διέπει ςημ αμάθερη και εκςέλερη ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, έρςχ και αμ 

δεμ αματέοξμςαι οηςά παοαπάμχ. 

 

Β. 

 

Ιαθόπ επίρηπ και απϊ ςιπ απξτάρειπ : 
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- K.Y.A. με αοιθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Ιξιμήπ Απϊταρηπ ςχμ Σπξσογόμ 

Αμάπςσνηπ και Δπεμδϋρεχμ και Φητιακήπ Διακσβέομηρηπ με θέμα «Πσθμίρειπ ςευμικόμ ζηςημάςχμ 

πξσ ατξοξϋμ ςημ αμάθερη ςχμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ Οοξμηθειόμ και Σπηοεριόμ με υοήρη ςχμ 

επιμέοξσπ εογαλείχμ και διαδικαριόμ ςξσ Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ 

Ρσμβάρεχμ (ΔΡΖΔΖΡ)» 

- Ι.Σ.Α. με αοιθμ. ξικ. 60967 ΔΝ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ζλεκςοξμική ιμξλϊγηρη ρςξ πλαίριξ 

ςχμ Δημϊριχμ Ρσμβάρεχμ δσμάμει ςξσ μ. 4601/2019» (Α΄44) 

- Ι.Σ.Α. με αοιθμ. 63446/2021 (B’ 2338/02.06.2020) «Ιαθξοιρμϊπ Δθμικξϋ Λξοτϊςσπξσ 

ηλεκςοξμικξϋ ςιμξλξγίξσ ρςξ πλαίριξ ςχμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ 

- ξμ Μ. 4912/2022 (ΤΔΙ Α' 59/17-03-2022) «Δμιαία Αουή Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ και άλλεπ διαςάνειπ 

ςξσ Σπξσογείξσ Δικαιξρϋμηπ» ϊπξσ μεςανϋ άλλχμ ρςξ άοθοξ 7 πογ 3, ποξβλέπεςαι ϊςι 

«επιβάλλεςαι κοάςηρη ϋφξσπ 0,1% επί ϊλχμ ςχμ ρσμβάρεχμ πξσ σπάγξμςαι ρςξμ παοϊμςα μϊμξ 

και ρςξμ μ. 4413/2016 (Α' 148), ανίαπ άμχ ςχ                                                                                                                  

μ υιλίχμ (1.000) εσοό, αμενάοςηςα απϊ ςημ πηγή ποξέλεσρηπ ςηπ υοημαςξδϊςηρηπ, ρϋμτχμα με 

ϊρα ποξβλέπξμςαι ρςημ κξιμή σπξσογική απϊταρη ςξσ πέμπςξσ εδατίξσ. Ζ κοάςηρη ασςή 

σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ανίαπ κάθε πληοχμήπ ποξ τϊοχμ και κοαςήρεχμ ςηπ αουικήπ, καθόπ και 

κάθε ρσμπληοχμαςικήπ ή ςοξπξπξιηςικήπ ρϋμβαρηπ». 

- Σ.Α. με αοιθμ. 76928  (ΤΔΙ Β' 3075/13.07.2021)  Πϋθμιρη ειδικϊςεοχμ θεμάςχμ λειςξσογίαπ και 

διαυείοιρηπ ςξσ Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ).  

- ημ αο.300488/ΣΔ1244 κετ. Β΄ (ΤΔΙ1099/Β΄/19-04-2016) Ι.Σ.Α. ςχμ Σπξσογείχμ Ξικξμξμίαπ, 
Αμάπςσνηπ & ξσοιρμξϋ και Ξικξμξμικόμ με ςημ ξπξία ξοίζεςαι ςξ ρϋρςημα διαυείοιρηπ και 
ελέγυξσ ςχμ ποξγοαμμάςχμ ρσμεογαρίαπ ςξσ ρςϊυξσ «ΔΣΠΩΟΑΧΙΖ ΔΔΑΤΘΙΖ ΡΣΜΔΠΓΑΡΘΑ». 

- ημ απϊ 25-05-2020 δήλχρη εςαιοικήπ ρυέρηπ (partnership declaration) 

- ημ απϊ 25-05-2020 δήλχρη ρσγυοημαςξδϊςηρηπ (co -financing statement for beneficiary No 1 ) 
για ςξμ δικαιξϋυξ αοιθ. 1 (Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ- Ηοάκηπ) 

- ημ απϊ 25-05-2020 δήλχρη κοαςικήπ εμίρυσρηπ (state aid declaration) 

- ιπ διαςάνειπ ςωμ άοθοωμ 63 και 64 ςξσ μ. 4954/2022 ΤΔΙ 136 Α/9-7-2022) «Ρσμπληοχμαςικά 
μέςοα για ςημ εταομξγή ςξσ Ιαμξμιρμξϋ (ΔΔ) 2019/788 ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ 
Ρσμβξσλίξσ ρυεςικά με ςημ Δσοχπαψκή Οοχςξβξσλία Οξλιςόμ και ςξσ Δκςελερςικξϋ Ιαμξμιρμξϋ 
(ΔΔ) 2019/1799 ςηπ Δπιςοξπήπ για ςη θέρπιρη ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ για ςα επιμέοξσπ 
επιγοαμμικά ρσρςήμαςα ρσγκέμςοχρηπ - Διαςάνειπ ρυεςικέπ με ςημ εκλξγική διαδικαρία και ςξμ 
έλεγυξ ερϊδχμ και δαπαμόμ κξμμάςχμ, ρσμαρπιρμόμ και σπξφητίχμ βξσλεσςόμ και αιοεςόμ - 
Κξιπέπ επείγξσρεπ διαςάνειπ»:, ρύμτωμα με ςα ξπξία μεςά από ςξ άοθοξ 6 ςξσ Ν. 3852/2010 (Α' 87) 
ποξρςίθεμςαι αμςίρςξιυα ςα μέα άοθοα 6Α  «Γοαμμαςέαπ Απξκεμςοωμέμηπ Διξίκηρηπ» και 6B 
«Αομξδιόςηςεπ Γοαμμαςέα Απξκεμςοωμέμηπ Διξίκηρηπ».  

- Τιπ διαςάνειπ ςωμ άοθοωμ 28 «Σσμςξμιρςήπ Απξκεμςοωμέμηπ Διξίκηρηπ»  και 28Α «Αομξδιόςηςεπ 

Σσμςξμιρςή Απξκεμςοωμέμηπ Διξίκηρηπ» ςξσ Ν. 4325/2015 (ΤΔΙ 47/Α ́/2015) “Δκδημξκοαςιρμϊπ 
ςηπ Διξίκηρηπ − Ιαςαπξλέμηρη Γοατειξκοαςίαπ και Ζλεκςοξμική Διακσβέομηρη”, ϊπχπ ασςέπ 
αμςικαςαρςάθηκαμ με ςιπ διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 65 και 66, αμςίρςξιυα, ςξσ μ. 4954/2022 (ΤΔΙ 136 
Α΄). 

- ημ αο. ποχς. ξικ. 130/02-01-2020 (ΑΔΑ: 66Φ2ΞΠ1Σ-2O) Απϊταρη ςηπ Α.Δ.Λ.-Η., με ςημ ξπξία 
ξοίρςηκε ξ Αθαμάριξπ Λπξγιαμμίδηπ χπ Αμαπληοχςήπ Οοξψρςάμεμξπ ςηπ Γεμικήπ Διεϋθσμρηπ 
Δρχςεοικήπ Κειςξσογίαπ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. 
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- ημ σπ’ αοιθμ. 86781/19-12-2022 Απϊταρη ςξσ Σπξσογξϋ Δρχςεοικόμ με θέμα «Διξοιρμόπ ςξσ 
Ιωάμμη Σάββα ςξσ Κωμρςαμςίμξσ, ρςη θέρη ςξσ μεςακληςξύ Γοαμμαςέα Απξκεμςοωμέμηπ Διξίκηρηπ 
Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ» (ΤΔΙ 1183/Σ.Ξ.Δ.Δ./20-12-2022- ΑΔΑ: 9Β5446ΛΚ6-Ξ19)  

- ημ Απϊταρη Γοαμμαςέα Α.Δ.Λ.-Η. με αο. ποχς. 21738/13-02-2023 (ΑΔΑ:Φ6ΗΦΞΠ1Σ-7ΠΒ) πεοί 
ρσγκοϊςηρηπ Δπιςοξπήπ Διεμέογειαπ και Ανιξλϊγηρηπ ποξρτξοόμ για ςξμ αμξικςϊ, ηλεκςοξμικϊ, 
διαγχμιρμϊ, κάςχ ςχμ ξοίχμ, με κοιςήοιξ αμάθερηπ ςημ πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική 
άπξφη ποξρτξοά, βάρει ςηπ βέλςιρςηπ ρυέρηπ πξιϊςηςαπ – ςιμήπ, για ςημ αμάδεινη αμαδϊυξσ ςξσ 
έογξσ: «Οαοξυή ρσμβξσλεσςικόμ σπηοεριόμ για ςημ ευμική Σπξρςήοινη ςξσ έογξσ «Joint flood 
risk governance and management in the Axios/Vardar cross border area» με ακοχμϋμιξ 
FLOODSHIELD» (MIS 5062181) πξσ σλξπξιείςαι ρςξ πλαίριξ ςξσ Ποξγοάμμαςξπ Διαρσμξοιακήπ 
Σσμεογαρίαπ Interreg IPA «Δλλάδα – Δημξκοαςία ςηπ Βόοειαπ Μακεδξμίαπ 2014-2020». 

- ημ απϊ 08-07-2022 Απϊταρη για ςημ σλξπξίηρη ςξσ έογξσ (Decision for the implementation of 
the project)  «Joint flood risk governance and management in the Axios/Vardar cross border area- 
FLOOD SHIELD»  

- Tημ απϊ 12-07-2022 ρσμτχμία εςαιοικήπ ρυέρηπ (partnership agreement - FLOOD SHIELD– CN2 – 
SO2.4– SC063) μεςανϋ ςξσ κϋοιξσ δικαιξϋυξσ και ςχμ δικαιξϋυχμ ςξσ έογξσ λειςξσογίαπ «Joint 
flood risk governance and management in the Axios/Vardar cross border area» πξσ 
υοημαςξδξςείςαι απϊ ςξ Οοϊγοαμμα Διαρσμξοιακήπ Ρσμεογαρίαπ Interreg IPA II « Greece – Republic 
of North Macedonia 2014-2020». 

- ξ απϊ 20-07-2022 (ΑΔΑΛ: 23REQ011946582) σπξβληθέμ ευμικϊ Δελςίξ Οοάνηπ χπ ποχςξγεμέπ 
αίςημα για ςξ ΔΟΘΥΔΘΠΖΡΘΑΙΞ ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ: INTERREG IPA CBC Greece – Republic of North 
Macedonia 2014-2020, με ςίςλξ ποάνηπ : Joint flood risk governance and management in the 
Axios/Vardar cross border area, κχδικϊ MIS:  5062181 και ακοχμϋμιξ ποάνηπ: FLOODSHIELD 

- ξ αοιθ. ποχς. 74536 - 22-07-2022/22-07-2022 έγγοατξ ςξσ Σπξσογείξσ Αμάπςσνηπ και 
Δπεμδϋρεχμ αματξοικά με ςη διαβίβαρη ςηπ απϊ 22-07-2022 φητιακά σπξγεγοαμμέμηπ ρϋμβαρηπ 
υοημαςξδϊςηρηπ Μξ.063 (subsidy contract- FLOOD SHIELD– CN2 – SO2.4– SC063) με ςίςλξ ποάνηπ : 
Joint flood risk governance and management in the Axios/Vardar cross border area και ακοχμϋμιξ 
ποάνηπ: FLOOD SHIELD 

-  ημ απϊ 22-07-2022 (ΑΔΑΛ: 23REQ011946583) σπξβληθείρα ρϋμβαρη υοημαςξδϊςηρηπ Μξ.063 
(subsidy contract- FLOOD SHIELD– CN2 – SO2.4– SC063) χπ εγκεκοιμέμξ αίςημα για ςξ Οοϊγοαμμα 
Διαρσμξοιακήπ Ρσμεογαρίαπ Interreg IPA II  «Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020». 

-  ημ αοιθ. ποχς. 710234/1832/13-10-2022 (ΑΔΑ:65ΩΕ7ΚΚ-Η6Μ) Απϊταρη ςξσ Δκςελερςικξϋ 
Γοαμμαςέα ςηπ Οεοιτέοειαπ Ιεμςοικήπ Λακεδξμίαπ πεοί ξοιρμξϋ σπξλϊγξσ έογχμ πξσ 
υοημαςξδξςξϋμςαι απϊ ςξμ Οοξωπξλξγιρμϊ Δημξρίχμ Δπεμδϋρεχμ ςηπ ΡΑΔΟ 408/6 ςηπ Οεοιτέοειαπ 
Ιεμςοικήπ Λακεδξμίαπ 

-  ημ αοιθ. ποχς. 790027(2056)/11-11-2022 (ΑΔΑ: ΩΜΠ7ΚΚ-ΤΛ) Απϊταρη ςξσ Δκςελερςικξϋ 
Γοαμμαςέα ςηπ Οεοιτέοειαπ Ιεμςοικήπ Λακεδξμίαπ πεοί έγκοιρηπ ςηπ αμακαςαμξμήπ πιρςόρεχμ 
ρςξ Οοϊγοαμμα Δημξρίχμ Δπεμδϋρεχμ (ΟΔΔ) 2022, ςηπ ΡΑΔΟ 408/6 ςοξπ.0 /20-04-2022 καθόπ και 
ςχμ έογχμ με ςα αμςίρςξιυα ξικξμξμικά ςξσπ ρςξιυεία ϊπχπ πεοιγοάτξμςαι ρςξμ πίμακα ςηπ 
απϊταρηπ ασςήπ. 

    -    η ρσμξλική ποξωπξλξγιρθείρα δαπάμη ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ διαγχμιρμξϋ η ξπξία αμέουεςαι ρςξ 
πξρϊ ςχμ εκαςϊμ είκξρι εμμέα υιλιάδχμ εκαςϊμ εμεμήμςα ςοία εσοό και πεμήμςα πέμςε λεπςόμ 
άμεσ Τ.Ο.Α. (129.193,55 €) ή εκαςϊμ ενήμςα υιλιάδχμ διακξρίχμ εσοό (160.200,00 €) 
ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΤΟΑ 24%. Ζ αμχςέοχ ποξωπξλξγιρθείρα δαπάμη επιμεοίζεςαι ρςξ ΛΖΛΑ 
Α, με εκςιμόμεμη ανία ςοιάμςα ξκςό υιλιάδεπ ςεςοακϊρια ενήμςα επςά εσοό και εβδξμήμςα ςέρρεοα 
λεπςά (38.467,74 €) άμεσ ΤΟΑ ή ραοάμςα επςά υιλιάδεπ επςακϊρια εσοό (47.700,00 €) 
ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΤΟΑ 24% και ρςξ ΛΖΛΑ Β, με εκςιμόμεμη ανία εμεμήμςα υιλιάδεπ 
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επςακϊρια είκξρι πέμςε εσοό και ξγδϊμςα έμα λεπςά (90.725,81 €) άμεσ ΤΟΑ ή εκαςϊμ δόδεκα 
υιλιάδεπ πεμςακϊρια εσοό (112.500,00 €) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΤΟΑ 24%. 

    -  ημ Απϊταρη Γοαμμαςέα Α.Δ.Λ.-Η. με αοιθ. ποχς. 20084/08-02-2023 (Α∆Α: Π0Ε5ΞΠ1Σ-Ε1Ξ)  πεοί 
διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ ςξσ θέμαςξπ. 

Γ) ιπ ρε εκςέλερη ςχμ αμχςέοχ μϊμχμ εκδξθείρεπ καμξμιρςικέπ ποάνειπ, ςιπ λξιπέπ διαςάνειπ πξσ 
αματέοξμςαι οηςά ή απξοοέξσμ απϊ ςα ξοιζϊμεμα ρςα ρσμβαςικά ςεϋυη ςηπ παοξϋραπ,  καθόπ και ςξ 
ρϋμξλξ ςχμ διαςάνεχμ ςξσ αρταλιρςικξϋ, εογαςικξϋ, κξιμχμικξϋ, πεοιβαλλξμςικξϋ και τξοξλξγικξϋ 
δικαίξσ πξσ διέπει ςημ αμάθερη και εκςέλερη ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, έρςχ και αμ δεμ αματέοξμςαι 
οηςά παοαπάμχ 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Ζ καςαληκςική ημεοξμημία παοαλαβήπ ςχμ ποξρτξοόμ είμαι η 03η/03/2023 ημέοα Οαοαρκεσή και όοα 
15:00 μ.μ. 

Ζ διαδικαρία θα διεμεογηθεί με υοήρη ςηπ πλαςτϊομαπ ςξσ Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ 
Ρσμβάρεχμ (ΔΡΖΔΖΡ), Οοξμήθειεπ και Σπηοερίεπ ςξσ ΞΟΡ ΔΡΖΔΖΡ (Διαδικςσακή Οϋλη 
www.promitheus.gov.gr) 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Ζ ποξκήοσνη και ςξ πλήοεπ κείμεμξ ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ καςαυχοήθηκαμ ρςξ Ιεμςοικϊ Ζλεκςοξμικϊ 
Ληςοόξ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ).  

α έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ καςαυχοήθηκαμ ρςη ρυεςική ηλεκςοξμική διαδικαρία 
ρϋμαφηπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ, η ξπξία έλαβε Ρσρςημικϊ Αϋνξμςα Αοιθμϊ: 183563, και 
αμαοςήθηκαμ ρςη Διαδικςσακή Οϋλη (www.promitheus.gov.gr) ςξσ ΞΟΡ ΔΡΖΔΖΡ. 

Οεοίληφη ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ ϊπχπ ποξβλέπεςαι ρςημ πεοίπςχρη (ιρς) ςηπ παοαγοάτξσ 3 ςξσ 
άοθοξσ 76 ςξσ Μ.4727/2020, αμαοςήθηκε ρςξ διαδίκςσξ, ρςξμ ιρςϊςξπξ http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ ΔΘΑΣΓΔΘΑ)   

Ζ Διακήοσνη καςαυχοήθηκε ρςξ διαδίκςσξ, ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, ρςη διεϋθσμρη (URL) 

: https://www.m-t.gov.gr/ ρςη διαδοξμή : Δμημέοχρη/Διαγχμιρμξί 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ δερμεϋξμςαι ϊςι: 

α) ςηοξϋμ και θα ενακξλξσθήρξσμ μα ςηοξϋμ καςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ, ετϊρξμ επιλεγξϋμ,  ςιπ 
σπξυοεόρειπ ςξσπ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςιπ διαςάνειπ ςηπ πεοιβαλλξμςικήπ, κξιμχμικξαρταλιρςικήπ και 
εογαςικήπ μξμξθερίαπ, πξσ έυξσμ θερπιρςεί με ςξ δίκαιξ ςηπ Έμχρηπ, ςξ εθμικϊ δίκαιξ, ρσλλξγικέπ 
ρσμβάρειπ ή διεθμείπ διαςάνειπ πεοιβαλλξμςικξϋ, κξιμχμικξϋ και εογαςικξϋ δικαίξσ, ξι ξπξίεπ 
απαοιθμξϋμςαι ρςξ Οαοάοςημα Υ ςξσ Οοξραοςήμαςξπ Α ςξσ μ. 4412/2016. Ζ ςήοηρη ςχμ εμ λϊγχ 
σπξυοεόρεχμ ελέγυεςαι και βεβαιόμεςαι απϊ ςα ϊογαμα πξσ επιβλέπξσμ ςημ εκςέλερη ςχμ δημξρίχμ 
ρσμβάρεχμ και ςιπ αομϊδιεπ δημϊριεπ αουέπ και σπηοερίεπ πξσ εμεογξϋμ εμςϊπ ςχμ ξοίχμ ςηπ εσθϋμηπ και 
ςηπ αομξδιϊςηςάπ ςξσπ . 

β) δεμ θα εμεογήρξσμ αθέμιςα, παοάμξμα ή καςαυοηρςικά καθ΄ϊλη ςη διάοκεια ςηπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ, 
αλλά και καςά ςξ ρςάδιξ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ετϊρξμ επιλεγξϋμ. 

γ) λαμβάμξσμ ςα καςάλληλα μέςοα για μα διατσλάνξσμ ςημ εμπιρςεσςικϊςηςα ςχμ πληοξτξοιόμ πξσ έυξσμ 
υαοακςηοιρθεί χπ ςέςξιεπ. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

α έγγοατα ςηπ παοξϋραπ διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ είμαι ςα ακϊλξσθα: 

1. Ζ Οοξκήοσνη ςηπ Ρϋμβαρηπ, ϊπχπ ασςή έυει δημξριεσςεί ρςo ΙΖΛΔΖΡ 

2. Tα Δσοχπαψκά Δμιαία Έγγοατα Ρϋμβαρηπ [ΔΔΔΡ] πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςξ παοάοςημα ΘΘ ςηπ 
παοξϋραπ και θα είμαι αμαοςημέμα ρε μξοτή αουείξσ xml ρςξμ ιρςϊςξπξ ςξσ ηλεκςοξμικξϋ 
διαγχμιρμξϋ, 

3. Ζ παοξϋρα διακήοσνη (αο. 1/2023) και ςα παοαοςήμαςά ςηπ (I: ΑΜΑΚΣΘΙΖ ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ ΤΣΡΘΙΞΣ 
ΙΑΘ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞΣ ΖΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ, III:ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΔΥΜΘΙΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΑΡ, 
ΘV:ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΑΡ, V:ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΔΓΓΣΖΘΙΖΡ ΔΟΘΡΞΚΖΡ 
ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ,VΘ:ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΔΓΓΣHΘΙΖΡ ΔΟΘΡΞΚΖΡ ΙΑΚΖΡ ΔΙΔΚΔΡΖΡ) 

4. Ξι ρσμπληοχμαςικέπ πληοξτξοίεπ πξσ ςσυϊμ παοέυξμςαι ρςξ πλαίριξ ςηπ διαδικαρίαπ, ιδίχπ 
ρυεςικά με ςιπ ποξδιαγοατέπ και ςα ρυεςικά δικαιξλξγηςικά 

5. ξ ρυέδιξ ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ πεοιλαμβάμεςαι ρςξ Οαοάοςημα VII ςηπ παοξϋραπ 

6.  Ζ εμημέοχρη για ςημ επενεογαρία ποξρχπικόμ δεδξμέμχμ πεοιλαμβάμεςαι ρςξ Οαοάοςημα VIII 
ςηπ παοξϋραπ 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Όλεπ ξι επικξιμχμίεπ ρε ρυέρη με ςα βαρικά ρςξιυεία ςηπ διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, καθόπ και 
ϊλεπ ξι αμςαλλαγέπ πληοξτξοιόμ, ιδίχπ η ηλεκςοξμική σπξβξλή, εκςελξϋμςαι με ςη υοήρη ςηπ 
πλαςτϊομαπ ςξσ Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΔΡΖΔΖΡ), η ξπξία είμαι 
ποξρβάριμη μέρχ ςηπ Διαδικςσακήπ πϋληπ (www.promitheus.gov.gr). 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

α ρυεςικά αιςήμαςα παοξυήπ διεσκοιμίρεχμ σπξβάλλξμςαι ηλεκςοξμικά,  ςξ αογϊςεοξ  ένι (6) ημέοεπ ποιμ 
ςημ καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ ποξρτξοόμ και απαμςόμςαι αμςίρςξιυα, ρςξ πλαίριξ ςηπ 
παοξϋραπ, ρςη ρυεςική ηλεκςοξμική διαδικαρία ρϋμαφηπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ ρςημ πλαςτϊομα ςξσ 
ΔΡΖΔΖΡ, η ξπξία είμαι ποξρβάριμη μέρχ ςηπ Διαδικςσακήπ πϋληπ (www.promitheus.gov.gr). Αιςήμαςα 
παοξυήπ ρσμπληοχμαςικόμ πληοξτξοιόμ – διεσκοιμίρεχμ  σπξβάλλξμςαι απϊ εγγεγοαμμέμξσπ  ρςξ 
ρϋρςημα ξικξμξμικξϋπ τξοείπ, δηλαδή απϊ εκείμξσπ πξσ διαθέςξσμ ρυεςικά διαπιρςεσςήοια πξσ ςξσπ έυξσμ 
υξοηγηθεί (ϊμξμα υοήρςη και κχδικϊ ποϊρβαρηπ) και απαοαίςηςα ςξ ηλεκςοξμικϊ αουείξ με ςξ κείμεμξ 
ςχμ εοχςημάςχμ είμαι ηλεκςοξμικά σπξγεγοαμμέμξ. Αιςήμαςα παοξυήπ διεσκοιμήρεχμ πξσ είςε 
σπξβάλλξμςαι με άλλξ ςοϊπξ είςε ςξ ηλεκςοξμικϊ αουείξ πξσ ςα ρσμξδεϋει δεμ είμαι ηλεκςοξμικά 
σπξγεγοαμμέμξ, δεμ ενεςάζξμςαι.  

Ζ αμαθέςξσρα αουή παοαςείμει ςημ ποξθερμία παοαλαβήπ ςχμ ποξρτξοόμ, ξϋςχπ όρςε ϊλξι ξι 
εμδιατεοϊμεμξι ξικξμξμικξί τξοείπ μα μπξοξϋμ μα λάβξσμ γμόρη ϊλχμ ςχμ αμαγκαίχμ πληοξτξοιόμ για 
ςημ καςάοςιρη ςχμ ποξρτξοόμ ρςιπ ακϊλξσθεπ πεοιπςόρειπ: 

α) ϊςαμ, για ξπξιξμδήπξςε λϊγξ, ποϊρθεςεπ πληοξτξοίεπ, αμ και ζηςήθηκαμ απϊ ςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα 
έγκαιοα, δεμ έυξσμ παοαρυεθεί ςξ αογϊςεοξ ςέρρεοιπ (4) ημέοεπ ποιμ απϊ ςημ ποξθερμία πξσ ξοίζεςαι για 
ςημ παοαλαβή ςχμ ποξρτξοόμ,  

http://www.promitheus.gov.gr/
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β) ϊςαμ ςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ στίρςαμςαι ρημαμςικέπ αλλαγέπ. Ζ διάοκεια ςηπ παοάςαρηπ θα είμαι 
αμάλξγη με ςη ρπξσδαιϊςηςα ςχμ πληοξτξοιόμ ή ςχμ αλλαγόμ. 

Όςαμ ξι ποϊρθεςεπ πληοξτξοίεπ δεμ έυξσμ ζηςηθεί έγκαιοα ή δεμ έυξσμ ρημαρία για ςημ ποξεςξιμαρία 
καςάλληλχμ ποξρτξοόμ, η παοάςαρη ςηπ ποξθερμίαπ εμαπϊκειςαι ρςη διακοιςική εσυέοεια ςηπ 
αμαθέςξσραπ αουήπ. 

οξπξπξίηρη ςχμ ϊοχμ ςηπ διαγχμιρςικήπ διαδικαρίαπ (πυ αλλαγή/μεςάθερη ςηπ καςαληκςικήπ 
ημεοξμημίαπ σπξβξλήπ ποξρτξοόμ καθόπ και ρημαμςικέπ αλλαγέπ ςχμ εγγοάτχμ ςηπ ρϋμβαρηπ, 
ρϋμτχμα με ςημ ποξηγξϋμεμη παοάγοατξ) δημξριεϋεςαι ρςξ ΙΖΛΔΖΡ. 

2.1.4 Γλϊςςα 

α έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ έυξσμ ρσμςαυθεί ρςημ ελλημική γλόρρα. 

συϊμ ποξδικαρςικέπ ποξρτσγέπ σπξβάλλξμςαι ρςημ ελλημική γλόρρα. 

Ξι ποξρτξοέπ και ςα πεοιλαμβαμϊμεμα ρε ασςέπ ρςξιυεία καθόπ και ςα απξδεικςικά έγγοατα ρυεςικά με 
ςη μη ϋπαονη λϊγξσ απξκλειρμξϋ και ςημ πλήοχρη ςχμ κοιςηοίχμ πξιξςικήπ επιλξγήπ ρσμςάρρξμςαι ρςημ 
ελλημική γλόρρα ή ρσμξδεϋξμςαι απϊ επίρημη μεςάτοαρή ςξσπ ρςημ ελλημική γλόρρα.  

Ρςα αλλξδαπά δημϊρια έγγοατα και δικαιξλξγηςικά εταομϊζεςαι η Ρσμθήκη ςηπ Υάγηπ ςηπ 5ηπ.10.1961, 
πξσ κσοόθηκε με ςξμ μ. 1497/1984 (Α’ 188). α αλλξδαπά ιδιχςικά έγγοατα ρσμξδεϋξμςαι απϊ 
μεςάτοαρή ςξσπ ρςημ ελλημική γλόρρα, επικσοχμέμη είςε απϊ ποϊρχπξ αομϊδιξ καςά ςιπ διαςάνειπ ςηπ 
εθμικήπ μξμξθερίαπ είςε απϊ ποϊρχπξ καςά μϊμξμ αομϊδιξ ςηπ υόοαπ ρςημ ξπξία έυει ρσμςαυθεί ςξ 
έγγοατξ. 

Δμημεοχςικά και ςευμικά τσλλάδια και άλλα έμςσπα, εςαιοικά ή μη, με ειδικϊ ςευμικϊ πεοιευϊμεμξ, δηλαδή 
έμςσπα με αμιγόπ ςευμικά υαοακςηοιρςικά, ϊπχπ αοιθμξϋπ, απξδϊρειπ ρε διεθμείπ μξμάδεπ, μαθημαςικξϋπ 
ςϋπξσπ και ρυέδια, πξσ είμαι δσμαςϊμ μα διαβαρςξϋμ ρε κάθε γλόρρα και δεμ είμαι απαοαίςηςη η 
μεςάτοαρη ςξσπ, μπξοξϋμ μα σπξβάλλξμςαι  και ρςημ αγγλική γλόρρα, υχοίπ μα ρσμξδεϋξμςαι απϊ 
μεςάτοαρη ρςημ ελλημική. 

Ιάθε μξοτήπ επικξιμχμία με ςημ αμαθέςξσρα αουή, καθόπ και μεςανϋ ασςήπ και ςξσ αμαδϊυξσ, θα 
γίμξμςαι σπξυοεχςικά ρςημ ελλημική γλόρρα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Ξι εγγσηςικέπ επιρςξλέπ ςχμ παοαγοάτχμ 2.2.2 και 4.1. εκδίδξμςαι απϊ πιρςχςικά ιδοϋμαςα ή 
υοημαςξδξςικά ιδοϋμαςα ή αρταλιρςικέπ επιυειοήρειπ καςά ςημ έμμξια ςχμ πεοιπςόρεχμ β΄ και γ΄ ςηπ 
παο. 1 ςξσ άοθοξσ 14 ςξσ μ. 4364/ 2016 (Α΄13), πξσ λειςξσογξϋμ μϊμιμα ρςα κοάςη - μέλη ςηπ Έμχρηπ ή 
ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ξικξμξμικξϋ Υόοξσ ή ρςα κοάςη-μέοη ςηπ ΡΔΡ και έυξσμ, ρϋμτχμα με ςιπ ιρυϋξσρεπ 
διαςάνειπ, ςξ δικαίχμα ασςϊ. Λπξοξϋμ, επίρηπ, μα εκδίδξμςαι απϊ ςξ .Λ.Δ.Δ.Δ. ή μα παοέυξμςαι με 
γοαμμάςιξ ςξσ αμείξσ Οαοακαςαθηκόμ και Δαμείχμ με παοακαςάθερη ρε ασςϊ ςξσ αμςίρςξιυξσ 
υοημαςικξϋ πξρξϋ. Αμ ρσρςαθεί παοακαςαθήκη με γοαμμάςιξ παοακαςάθερηπ υοεξγοάτχμ ρςξ αμείξ 
Οαοακαςαθηκόμ και Δαμείχμ, ςα ςξκξμεοίδια ή μεοίρμαςα πξσ λήγξσμ καςά ςη διάοκεια ςηπ εγγϋηρηπ 
επιρςοέτξμςαι μεςά ςη λήνη ςξσπ ρςξμ σπέο ξσ η εγγϋηρη ξικξμξμικϊ τξοέα. 

Ξι εγγσηςικέπ επιρςξλέπ εκδίδξμςαι κας’ επιλξγή ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ απϊ έμαμ ή πεοιρρϊςεοξσπ 
εκδϊςεπ ςηπ παοαπάμχ παοαγοάτξσ. 

Ξι εγγσήρειπ ασςέπ πεοιλαμβάμξσμ κας’ ελάυιρςξμ ςα ακϊλξσθα ρςξιυεία: α) ςημ ημεοξμημία έκδξρηπ, β) 
ςξμ εκδϊςη, γ) ςημ αμαθέςξσρα αουή ποξπ ςημ ξπξία απεσθϋμξμςαι, δ) ςξμ αοιθμϊ ςηπ εγγϋηρηπ, ε) ςξ 
πξρϊ πξσ καλϋπςει η εγγϋηρη, ρς) ςημ πλήοη επχμσμία, ςξμ Α.Τ.Λ. και ςη διεϋθσμρη ςξσ ξικξμξμικξϋ 
τξοέα σπέο ςξσ ξπξίξσ εκδίδεςαι η εγγϋηρη (ρςημ πεοίπςχρη έμχρηπ αμαγοάτξμςαι ϊλα ςα παοαπάμχ 
για κάθε μέλξπ ςηπ έμχρηπ),  ζ) ςξσπ ϊοξσπ ϊςι: αα) η εγγϋηρη παοέυεςαι αμέκκληςα και αμεπιτϋλακςα, ξ 
δε εκδϊςηπ παοαιςείςαι ςξσ δικαιόμαςξπ ςηπ διαιοέρεχπ και ςηπ διζήρεχπ, και ββ) ϊςι ρε πεοίπςχρη 
καςάπςχρηπ ασςήπ, ςξ πξρϊ ςηπ καςάπςχρηπ σπϊκειςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ ςέλξπ υαοςξρήμξσ, η) ςα 
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ρςξιυεία ςηπ ρυεςικήπ διακήοσνηπ και ςημ καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ ποξρτξοόμ, θ) ςημ 
ημεοξμημία λήνηπ ή ςξμ υοϊμξ ιρυϋξπ ςηπ εγγϋηρηπ, ι) ςημ αμάληφη σπξυοέχρηπ απϊ ςξμ εκδϊςη ςηπ 
εγγϋηρηπ μα καςαβάλει ςξ πξρϊ ςηπ εγγϋηρηπ ξλικά ή μεοικά εμςϊπ πέμςε (5) ημεοόμ μεςά απϊ απλή 
έγγοατη ειδξπξίηρη εκείμξσ ποξπ ςξμ ξπξίξ απεσθϋμεςαι και ια) ρςημ πεοίπςχρη ςχμ εγγσήρεχμ καλήπ 
εκςέλερηπ και ποξκαςαβξλήπ, ςξμ αοιθμϊ και ςξμ ςίςλξ ςηπ ρυεςικήπ ρϋμβαρηπ.  

Ζ πεο. αα’ ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατίξσ ζ΄ δεμ εταομϊζεςαι για ςιπ εγγσήρειπ πξσ παοέυξμςαι με γοαμμάςιξ 
ςξσ αμείξσ Οαοακαςαθηκόμ και Δαμείχμ. 

Ζ αμαθέςξσρα αουή επικξιμχμεί με ςξσπ εκδϊςεπ ςχμ εγγσηςικόμ επιρςξλόμ ποξκειμέμξσ μα διαπιρςόρει 
ςημ εγκσοϊςηςά ςξσπ. 

Σπξδείγμαςα ςχμ εγγσηςικόμ επιρςξλόμ (ρσμμεςξυήπ, καλήπ εκςέλερηπ) πξσ απαιςξϋμςαι ρςξ πλαίριξ ςηπ 
Διακήοσνηπ βοίρκξμςαι για ςη διεσκϊλσμρη ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ και ϊυι δερμεσςικά, ρςα ρυεςικά 
παοαοςήμαςα ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ. 

2.1.6 Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων 

Ζ αμαθέςξσρα αουή εμημεοόμει ςξ τσρικϊ ποϊρχπξ πξσ σπξγοάτει ςημ ποξρτξοά χπ Οοξρτέοχμ ή χπ 
Μϊμιμξπ Δκποϊρχπξπ Οοξρτέοξμςξπ, ϊςι η ίδια ή και ςοίςξι, κας’ εμςξλή και για λξγαοιαρμϊ ςηπ, θα 
επενεογάζξμςαι ποξρχπικά δεδξμέμα πξσ πεοιέυξμςαι ρςξσπ τακέλξσπ ςηπ ποξρτξοάπ και ςα απξδεικςικά 
μέρα ςα ξπξία σπξβάλλξμςαι ρε ασςήμ, ρςξ πλαίριξ ςξσ παοϊμςξπ Διαγχμιρμξϋ, για ςξ ρκξπϊ ςηπ 
ανιξλϊγηρηπ ςχμ ποξρτξοόμ και ςηπ εμημέοχρηπ έςεοχμ ρσμμεςευϊμςχμ ρε ασςϊμ, λαμβάμξμςαπ κάθε 
εϋλξγξ μέςοξ για ςη διαρτάλιρη ςξσ απϊοοηςξσ και ςηπ αρτάλειαπ ςηπ επενεογαρίαπ ςχμ δεδξμέμχμ και 
ςηπ ποξρςαρίαπ ςξσπ απϊ κάθε μξοτήπ αθέμιςη επενεογαρία, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςηπ κείμεμηπ 
μξμξθερίαπ πεοί ποξρςαρίαπ ποξρχπικόμ δεδξμέμχμ, καςά ςα αμαλσςικόπ αματεοϊμεμα ρςημ αμαλσςική 
εμημέοχρη πξσ επιρσμάπςεςαι ρςημ παοξϋρα. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ έυξσμ τσρικά ή μξμικά 
ποϊρχπα και, ρε πεοίπςχρη εμόρεχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ, ςα μέλη ασςόμ, πξσ είμαι εγκαςερςημέμα ρε: 

α) κοάςξπ-μέλξπ ςηπ Έμχρηπ, 

β) κοάςξπ-μέλξπ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ξικξμξμικξϋ Υόοξσ (Δ.Ξ.Υ.), 

γ) ςοίςεπ υόοεπ πξσ έυξσμ σπξγοάφει και κσοόρει ςη ΡΔΡ, ρςξ βαθμϊ πξσ η σπϊ αμάθερη δημϊρια 
ρϋμβαρη καλϋπςεςαι απϊ ςα Οαοαοςήμαςα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και ςιπ γεμικέπ ρημειόρειπ ςξσ ρυεςικξϋ με 
ςημ Έμχρη Οοξραοςήμαςξπ I ςηπ χπ άμχ Ρσμτχμίαπ, καθόπ και  

δ) ρε ςοίςεπ υόοεπ πξσ δεμ εμπίπςξσμ ρςημ πεοίπςχρη γ΄ ςηπ παοξϋραπ παοαγοάτξσ και έυξσμ ρσμάφει 
διμεοείπ ή πξλσμεοείπ ρσμτχμίεπ με ςημ Έμχρη ρε θέμαςα διαδικαριόμ αμάθερηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ. 

Ρςξ βαθμϊ πξσ καλϋπςξμςαι απϊ ςα Οαοαοςήμαςα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και ςιπ γεμικέπ ρημειόρειπ ςξσ ρυεςικξϋ 
με ςημ Έμχρη Οοξραοςήμαςξπ I ςηπ ΡΔΡ, καθόπ και ςιπ λξιπέπ διεθμείπ ρσμτχμίεπ απϊ ςιπ ξπξίεπ 
δερμεϋεςαι η Έμχρη, ξι αμαθέςξσρεπ αουέπ επιτσλάρρξσμ για ςα έογα, ςα αγαθά, ςιπ σπηοερίεπ και ςξσπ 
ξικξμξμικξϋπ τξοείπ ςχμ υχοόμ πξσ έυξσμ σπξγοάφει ςιπ εμ λϊγχ ρσμτχμίεπ μεςαυείοιρη ενίρξσ εσμξψκή 
με ασςήμ πξσ επιτσλάρρξσμ για ςα έογα, ςα αγαθά, ςιπ σπηοερίεπ και ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ ςηπ 
Έμχρηπ. 

2. Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρσμμεςέυει είςε μεμξμχμέμα είςε χπ μέλξπ έμχρηπ. Ξι εμόρειπ ξικξμξμικόμ 
τξοέχμ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και ςχμ ποξρχοιμόμ ρσμποάνεχμ, δεμ απαιςείςαι μα πεοιβληθξϋμ 
ρσγκεκοιμέμη μξμική μξοτή για ςημ σπξβξλή ποξρτξοάπ. Ζ αμαθέςξσρα αουή  μπξοεί μα απαιςήρει απϊ 
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ςιπ εμόρειπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ μα πεοιβληθξϋμ ρσγκεκοιμέμη μξμική μξοτή, ετϊρξμ ςξσπ αμαςεθεί η 
ρϋμβαρη. 

Ρςιπ πεοιπςόρειπ σπξβξλήπ ποξρτξοάπ απϊ έμχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ, ϊλα ςα μέλη ςηπ εσθϋμξμςαι 
έμαμςι ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ αλληλέγγσα και ειπ ξλϊκληοξμ.   

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για ςημ έγκσοη ρσμμεςξυή ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, καςαςίθεςαι απϊ ςξσπ 

ρσμμεςέυξμςεπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ (ποξρτέοξμςεπ),  εγγσηςική επιρςξλή ρσμμεςξυήπ, πξσ αμέουεςαι ρε 
πξρξρςϊ 1% ςηπ ποξ ΤΟΑ ποξωπξλξγιρθείραπ ανίαπ κάθε ςμήμαςξπ για ςξ ξπξίξ δίδεςαι ποξρτξοά(μη 
ρσμσπξλξγιζϊμεμχμ ςχμ δικαιχμάςχμ ποξαίοερηπ και παοάςαρηπ ςηπ ρϋμβαρηπ). Ρε πεοίπςχρη 
ποξρτξοάπ για πεοιρρϊςεοα ςμήμαςα είςε θα εκδξθξϋμ ξι αμςίρςξιυεπ εγγσηςικέπ είςε δϋμαςαι μα εκδξθεί 
μια εγγσηςική επιρςξλή ρσμμεςξυήπ πξρξϋ πξσ θα ιρξδσμαμεί με ςξ άθοξιρμα ςχμ ανιόμ εγγσηςικήπ ςχμ 

επιμέοξσπ ποξρτεοϊμεμχμ ςμημάςχμ χπ ακξλξϋθχπ: 

 μήμα Α: οιακϊρια ξγδϊμςα ςέρρεοα εσοό και ενήμςα ξκςό λεπςά (384,68 €) 

 μήμα Β: Δμμιακϊρια επςά εσοό και είκξρι ένι λεπςά (907,26 €) 
 

Ρσμξλικϊ πξρϊ εγγσηςικήπ επιρςξλήπ ρσμμεςξυήπ ρε πεοίπςχρη πξσ εκδξθεί μία εγγσηςική επιρςξλή 
ρσμμεςξυήπ και για ςα δϋξ μήμαςα (μήμα Α και μήμα Β): Υίλια διακϊρια εμεμήμςα έμα εσοό και 
εμεμήμςα ςέρρεοα λεπςά (1.291,94 €) 

Ρςημ πεοίπςχρη έμχρηπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ, η εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ πεοιλαμβάμει και ςξμ ϊοξ ϊςι η 
εγγϋηρη καλϋπςει ςιπ σπξυοεόρειπ ϊλχμ ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςημ έμχρη. 

Ζ εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ ποέπει μα ιρυϋει ςξσλάυιρςξμ για ςοιάμςα (30) ημέοεπ μεςά ςη λήνη ςξσ υοϊμξσ 
ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ άοθοξσ 2.4.5 ςηπ παοξϋραπ, ήςξι για ςοιακϊριεπ εμεμήμςα πέμςε (395) ημέοεπ, 
άλλχπ η ποξρτξοά απξοοίπςεςαι. Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί, ποιμ ςη λήνη ςηπ ποξρτξοάπ, μα ζηςά απϊ 
ςξσπ ποξρτέοξμςεπ μα παοαςείμξσμ, ποιμ ςη λήνη ςξσπ, ςη διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ και ςηπ 
εγγϋηρηπ ρσμμεςξυήπ. 

Ξι ποχςϊςσπεπ εγγσήρειπ ρσμμεςξυήπ, πλημ ςχμ εγγσήρεχμ πξσ εκδίδξμςαι ηλεκςοξμικά, 
ποξρκξμίζξμςαι, ρε κλειρςϊ τάκελξ με εσθϋμη ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα, ςξ αογϊςεοξ ποιμ ςημ 
ημεοξμημία και όοα απξρτοάγιρηπ ςχμ ποξρτξοόμ πξσ ξοίζεςαι ρςημ παο. 3.1 ςηπ παοξϋραπ, άλλχπ 
η ποξρτξοά απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη, μεςά απϊ γμόμη ςηπ Δπιςοξπήπ Διαγχμιρμξϋ. 

2.2.2.2. Ζ εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ επιρςοέτεςαι ρςξμ αμάδξυξ με ςημ ποξρκϊμιρη ςηπ εγγϋηρηπ καλήπ 
εκςέλερηπ.  

Ζ εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ επιρςοέτεςαι ρςξσπ λξιπξϋπ ποξρτέοξμςεπ, ρϋμτχμα με ςα ειδικϊςεοα ξοιζϊμεμα 
ρςημ παο. 3 ςξσ άοθοξσ 72 ςξσ μ. 4412/2016.  

2.2.2.3. Ζ εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ καςαπίπςει, εάμ ξ ποξρτέοχμ: α) απξρϋοει ςημ ποξρτξοά ςξσ καςά ςη 
διάοκεια ιρυϋξπ ασςήπ, β) παοέυει, εμ γμόρει ςξσ, φεσδή ρςξιυεία ή πληοξτξοίεπ πξσ αματέοξμςαι ρςιπ 
παοαγοάτξσπ 2.2.3 έχπ 2.2.8 γ) δεμ ποξρκξμίρει εγκαίοχπ ςα ποξβλεπϊμεμα απϊ ςημ παοξϋρα 
δικαιξλξγηςικά (παοάγοατξι 2.2.9 και 3.2), δ) δεμ ποξρέλθει εγκαίοχπ για σπξγοατή ςξσ ρσμτχμηςικξϋ, 
ε) σπξβάλει μη καςάλληλη ποξρτξοά, με ςημ έμμξια ςηπ πεο. 46 ςηπ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 2 ςξσ μ. 
4412/2016, ρς) δεμ αμςαπξκοιθεί ρςη ρυεςική ποϊρκληρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ μα ενηγήρει ςημ ςιμή ή ςξ 
κϊρςξπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ εμςϊπ ςηπ ςεθείραπ ποξθερμίαπ και η ποξρτξοά ςξσ απξοοιτθεί, ζ) ρςιπ 
πεοιπςόρειπ ςχμ παο. 3, 4 και 5 ςξσ άοθοξσ 103 ςξσ μ. 4412/2016, πεοί ποϊρκληρηπ για σπξβξλή 
δικαιξλξγηςικόμ απϊ ςξμ ποξρχοιμϊ αμάδξυξ, αμ, καςά ςξμ έλεγυξ ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ, 
ρϋμτχμα με ςιπ παοαγοάτξσπ 3.2 και 3.4 ςηπ παοξϋραπ, διαπιρςχθεί ϊςι ςα ρςξιυεία πξσ δηλόθηκαμ ρςα 
ΔΔΔΡ είμαι εκ ποξθέρεχπ απαςηλά, ή ϊςι έυξσμ σπξβληθεί πλαρςά απξδεικςικά ρςξιυεία, ή αμ, απϊ ςα 
παοαπάμχ δικαιξλξγηςικά πξσ ποξρκξμίρθηκαμ μξμίμχπ και εμποξθέρμχπ, δεμ απξδεικμϋεςαι η μη 
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ρσμδοξμή ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3 ή η πλήοχρη μιαπ ή πεοιρρϊςεοχμ απϊ ςιπ 
απαιςήρειπ ςχμ κοιςηοίχμ πξιξςικήπ επιλξγήπ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ  

Απξκλείεςαι απϊ ςη ρσμμεςξυή ρςημ παοξϋρα διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ (διαγχμιρμϊ) ξικξμξμικϊπ 
τξοέαπ, ετϊρξμ ρσμςοέυει ρςξ ποϊρχπϊ ςξσ (εάμ ποϊκειςαι για μεμξμχμέμξ τσρικϊ ή μξμικϊ ποϊρχπξ) ή 
ρε έμα απϊ ςα μέλη ςξσ (εάμ ποϊκειςαι για έμχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ) έμαπ ή πεοιρρϊςεοξι απϊ ςξσπ 
ακϊλξσθξσπ λϊγξσπ: 

2.2.3.1.  Όςαμ σπάουει ρε βάοξπ ςξσ αμεςάκληςη καςαδικαρςική απϊταρη για έμα απϊ ςα ακϊλξσθα 
εγκλήμαςα:  

α) ρσμμεςξυή ρε εγκλημαςική ξογάμχρη, ϊπχπ ασςή ξοίζεςαι ρςξ άοθοξ 2 ςηπ απϊταρηπ-πλαίριξ 
2008/841/ΔΔΣ ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 24ηπ Ξκςχβοίξσ 2008, για ςημ καςαπξλέμηρη ςξσ ξογαμχμέμξσ 
εγκλήμαςξπ (ΔΔ L 300 ςηπ 11.11.2008 ρ.42), και ςα εγκλήμαςα ςξσ άοθοξσ 187 ςξσ Οξιμικξϋ Ιόδικα 
(εγκλημαςική ξογάμχρη), 

β) εμεογηςική δχοξδξκία, ϊπχπ ξοίζεςαι ρςξ άοθοξ 3 ςηπ ρϋμβαρηπ πεοί ςηπ καςαπξλέμηρηπ ςηπ 
διατθξοάπ ρςημ ξπξία εμέυξμςαι σπάλληλξι ςχμ Δσοχπαψκόμ Ιξιμξςήςχμ ή ςχμ κοαςόμ-μελόμ ςηπ 
Έμχρηπ (ΔΔ C 195 ςηπ 25.6.1997, ρ. 1) και ρςημ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 2 ςηπ απϊταρηπ-πλαίριξ 2003/568/ΔΔΣ 
ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 22απ Θξσλίξσ 2003, για ςημ καςαπξλέμηρη ςηπ δχοξδξκίαπ ρςξμ ιδιχςικϊ ςξμέα (ΔΔ L 
192 ςηπ 31.7.2003, ρ. 54), καθόπ και ϊπχπ ξοίζεςαι ρςξ εθμικϊ δίκαιξ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα, και ςα 
εγκλήμαςα ςχμ άοθοχμ 159Α (δχοξδξκία πξλιςικόμ ποξρόπχμ), 236 (δχοξδξκία σπαλλήλξσ), 237 παο. 
2-4 (δχοξδξκία δικαρςικόμ λειςξσογόμ), 237Α παο. 2 (εμπξοία επιοοξήπ – μεράζξμςεπ), 396 παο. 2 
(δχοξδξκία ρςξμ ιδιχςικϊ ςξμέα) ςξσ Οξιμικξϋ Ιόδικα, 

γ) απάςη, ειπ βάοξπ ςχμ ξικξμξμικόμ ρσμτεοϊμςχμ ςηπ Έμχρηπ, καςά ςημ έμμξια ςχμ άοθοχμ 3 και 4 ςηπ 
Ξδηγίαπ (ΔΔ) 2017/1371 ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 5ηπ Θξσλίξσ 2017 ρυεςικά με 
ςημ καςαπξλέμηρη, μέρχ ςξσ πξιμικξϋ δικαίξσ, ςηπ απάςηπ ειπ βάοξπ ςχμ ξικξμξμικόμ ρσμτεοϊμςχμ ςηπ 
Έμχρηπ (L 198/28.07.2017) και ςα εγκλήμαςα ςχμ άοθοχμ 159Α (δχοξδξκία πξλιςικόμ ποξρόπχμ), 216 
(πλαρςξγοατία), 236 (δχοξδξκία σπαλλήλξσ), 237 παο. 2-4 (δχοξδξκία δικαρςικόμ λειςξσογόμ), 242 
(φεσδήπ βεβαίχρη, μϊθεσρη κ.λπ.) 374 (διακεκοιμέμη κλξπή), 375 (σπεναίοερη), 386 (απάςη), 386Α 
(απάςη με σπξλξγιρςή), 386Β (απάςη ρυεςική με ςιπ επιυξοηγήρειπ), 390 (απιρςία) ςξσ Οξιμικξϋ Ιόδικα και 
ςχμ άοθοχμ 155 επ. ςξσ Δθμικξϋ ελχμειακξϋ Ιόδικα (μ. 2960/2001, Α’ 265), ϊςαμ ασςά ρςοέτξμςαι καςά 
ςχμ ξικξμξμικόμ ρσμτεοϊμςχμ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ ή ρσμδέξμςαι με ςημ ποξρβξλή ασςόμ ςχμ 
ρσμτεοϊμςχμ, καθόπ και ςα εγκλήμαςα ςχμ άοθοχμ 23 (διαρσμξοιακή απάςη ρυεςικά με ςξμ ΤΟΑ) και 24 
(επικξσοικέπ διαςάνειπ για ςημ πξιμική ποξρςαρία ςχμ ξικξμξμικόμ ρσμτεοϊμςχμ ςηπ Δσοχπαψκήπ 
Έμχρηπ) ςξσ μ. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) ςοξμξκοαςικά εγκλήμαςα ή εγκλήμαςα ρσμδεϊμεμα με ςοξμξκοαςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ, ϊπχπ ξοίζξμςαι, 
αμςιρςξίυχπ, ρςα άοθοα 3-4 και 5-12 ςηπ Ξδηγίαπ (ΔΔ) 2017/541 ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ 
Ρσμβξσλίξσ ςηπ 15ηπ Λαοςίξσ 2017 για ςημ καςαπξλέμηρη ςηπ ςοξμξκοαςίαπ και ςημ αμςικαςάρςαρη ςηπ 
απϊταρηπ-πλαιρίξσ 2002/475/ΔΔΣ ςξσ Ρσμβξσλίξσ και για ςημ ςοξπξπξίηρη ςηπ απϊταρηπ 2005/671/ΔΔΣ 
ςξσ Ρσμβξσλίξσ (ΔΔ L 88/31.03.2017) ή ηθική ασςξσογία ή ρσμέογεια ή απϊπειοα διάποανηπ εγκλήμαςξπ, 
ϊπχπ ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 14 ασςήπ, και ςα εγκλήμαςα ςχμ άοθοχμ 187Α και 187Β ςξσ Οξιμικξϋ Ιόδικα, 
καθόπ και ςα εγκλήμαςα ςχμ άοθοχμ 32-35 ςξσ μ. 4689/2020 (Α’103), 

ε) μξμιμξπξίηρη ερϊδχμ απϊ παοάμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ ή υοημαςξδϊςηρη ςηπ ςοξμξκοαςίαπ, ϊπχπ ασςέπ 
ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 1 ςηπ Ξδηγίαπ (ΔΔ) 2015/849 ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 
20ηπ Λαΐξσ 2015, ρυεςικά με ςημ ποϊληφη ςηπ υοηριμξπξίηρηπ ςξσ υοημαςξπιρςχςικξϋ ρσρςήμαςξπ για ςη 
μξμιμξπξίηρη ερϊδχμ απϊ παοάμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ ή για ςη υοημαςξδϊςηρη ςηπ ςοξμξκοαςίαπ, ςημ 
ςοξπξπξίηρη ςξσ καμξμιρμξϋ (ΔΔ) αοιθμ. 648/2012 ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ, και 
ςημ καςάογηρη ςηπ ξδηγίαπ 2005/60/ΔΙ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ και ςηπ 
ξδηγίαπ 2006/70/ΔΙ ςηπ Δπιςοξπήπ (ΔΔ L 141/05.06.2015) και ςα εγκλήμαςα ςχμ άοθοχμ 2 και 39 ςξσ μ. 
4557/2018 (Α’ 139), 
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ρς) παιδική εογαρία και άλλεπ μξοτέπ εμπξοίαπ αμθοόπχμ, ϊπχπ ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 2 ςηπ Ξδηγίαπ 
2011/36/ΔΔ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 5ηπ Αποιλίξσ 2011, για ςημ ποϊληφη 
και ςημ καςαπξλέμηρη ςηπ εμπξοίαπ αμθοόπχμ και για ςημ ποξρςαρία ςχμ θσμάςχμ ςηπ, καθόπ και για 
ςημ αμςικαςάρςαρη ςηπ απϊταρηπ-πλαίριξ 2002/629/ΔΔΣ ςξσ Ρσμβξσλίξσ (ΔΔ L 101 ςηπ 15.4.2011, ρ. 1), 
και ςα εγκλήμαςα ςξσ άοθοξσ 323Α ςξσ Οξιμικξϋ Ιόδικα (εμπξοία αμθοόπχμ). 

Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ απξκλείεςαι, επίρηπ, ϊςαμ ςξ ποϊρχπξ ειπ βάοξπ ςξσ ξπξίξσ εκδϊθηκε  αμεςάκληςη 
καςαδικαρςική απϊταρη είμαι μέλξπ ςξσ διξικηςικξϋ, διεσθσμςικξϋ ή επξπςικξϋ ξογάμξσ ςξσ ή έυει 
ενξσρία εκποξρόπηρηπ, λήφηπ απξτάρεχμ ή ελέγυξσ ρε ασςϊ. Ζ σπξυοέχρη ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατίξσ 
ατξοά:  

- ρςιπ πεοιπςόρειπ εςαιοειόμ πεοιξοιρμέμηπ εσθϋμηπ (Δ.Ο.Δ.) ιδιχςικόμ κεταλαιξσυικόμ εςαιοειόμ (Θ.Ι.Δ.) 
και ποξρχπικόμ εςαιοειόμ (Ξ.Δ. και Δ.Δ.) ςξσπ διαυειοιρςέπ. 

- ρςιπ πεοιπςόρειπ αμχμϋμχμ εςαιοειόμ (Α.Δ.), ςξμ διεσθϋμξμςα Ρϋμβξσλξ, ςα μέλη ςξσ Διξικηςικξϋ 
Ρσμβξσλίξσ, καθόπ και ςα ποϊρχπα ρςα ξπξία με απϊταρη ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ έυει αμαςεθεί ςξ 
ρϋμξλξ ςηπ διαυείοιρηπ και εκποξρόπηρηπ ςηπ εςαιοείαπ. 

- ρςιπ πεοιπςόρειπ Ρσμεςαιοιρμόμ, ςα μέλη ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ. 

- ρε ϊλεπ ςιπ σπϊλξιπεπ πεοιπςόρειπ μξμικόμ ποξρόπχμ, ςξμ καςά πεοίπςχρη μϊμιμξ εκποϊρχπξ. 

Δάμ ρςιπ χπ άμχ πεοιπςόρειπ (α) έχπ (ρς) η καςά ςα αμχςέοχ πεοίξδξπ απξκλειρμξϋ δεμ έυει 
καθξοιρςεί με αμεςάκληςη απϊταρη, ασςή αμέουεςαι ρε πέμςε (5) έςη απϊ ςημ ημεοξμημία ςηπ 
καςαδίκηπ με αμεςάκληςη απϊταρη.  

2.2.3.2. Ρςιπ ακϊλξσθεπ πεοιπςόρειπ : 

α) ϊςαμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει αθεςήρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ ϊρξμ ατξοά ρςημ καςαβξλή τϊοχμ ή 
ειρτξοόμ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ και ασςϊ έυει διαπιρςχθεί απϊ δικαρςική ή διξικηςική απϊταρη με 
ςελερίδικη και δερμεσςική ιρυϋ, ρϋμτχμα με διαςάνειπ ςηπ υόοαπ ϊπξσ είμαι εγκαςερςημέμξπ  ή ςημ εθμική 
μξμξθερία ή  

β) ϊςαμ η αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα απξδείνει με ςα καςάλληλα μέρα ϊςι ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει 
αθεςήρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ ϊρξμ ατξοά ςημ καςαβξλή τϊοχμ ή ειρτξοόμ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ. 

Αμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ είμαι Έλλημαπ πξλίςηπ ή έυει ςημ εγκαςάρςαρή ςξσ ρςημ Δλλάδα, ξι σπξυοεόρειπ 
ςξσ πξσ ατξοξϋμ ςιπ ειρτξοέπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ καλϋπςξσμ ςϊρξ ςημ κϋοια ϊρξ και ςημ επικξσοική 
αρτάλιρη. 

Ξι σπξυοεόρειπ ςχμ πεο. α’ και β’ ςηπ παο. 2.2.3.2  θεχοείςαι ϊςι δεμ έυξσμ αθεςηθεί ετϊρξμ δεμ έυξσμ 
καςαρςεί ληνιποϊθερμεπ ή ετϊρξμ ασςέπ έυξσμ σπαυθεί ρε δερμεσςικϊ διακαμξμιρμϊ πξσ ςηοείςαι. 

Δεμ απξκλείεςαι ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ, ϊςαμ έυει εκπληοόρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ είςε καςαβάλλξμςαπ 
ςξσπ τϊοξσπ ή ςιπ ειρτξοέπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ πξσ ξτείλει, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ, καςά πεοίπςχρη, 
ςχμ δεδξσλεσμέμχμ ςϊκχμ ή ςχμ ποξρςίμχμ είςε σπαγϊμεμξπ ρε δερμεσςικϊ διακαμξμιρμϊ για ςημ 
καςαβξλή ςξσπ ρςξ μέςοξ πξσ ςηοεί ςξσπ ϊοξσπ ςξσ δερμεσςικξϋ καμξμιρμξϋ. 

2.2.3.3. Απξκλείεςαι απϊ ςη ρσμμεςξυή ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, ξικξμξμικϊπ 
τξοέαπ ρε ξπξιαδήπξςε απϊ ςιπ ακϊλξσθεπ καςαρςάρειπ:  

(α) εάμ έυει αθεςήρει ςιπ σπξυοεόρειπ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςημ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 18 ςξσ μ. 4412/2016, 
πεοί αουόμ πξσ εταομϊζξμςαι ρςιπ διαδικαρίεπ ρϋμαφηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ, 

(β) εάμ ςελεί σπϊ πςόυεσρη ή έυει σπαυθεί ρε διαδικαρία ειδικήπ εκκαθάοιρηπ ή ςελεί σπϊ αμαγκαρςική 
διαυείοιρη απϊ εκκαθαοιρςή ή απϊ ςξ δικαρςήοιξ ή έυει σπαυθεί ρε διαδικαρία πςχυεσςικξϋ ρσμβιβαρμξϋ 
ή έυει αμαρςείλει ςιπ επιυειοημαςικέπ ςξσ δοαρςηοιϊςηςεπ  ή έυει σπαυθεί ρε διαδικαρία ενσγίαμρηπ και δεμ 
ςηοεί ςξσπ ϊοξσπ ασςήπ ή εάμ βοίρκεςαι ρε ξπξιαδήπξςε αμάλξγη καςάρςαρη ποξκϋπςξσρα απϊ παοϊμξια 
διαδικαρία, ποξβλεπϊμεμη ρε εθμικέπ διαςάνειπ μϊμξσ. Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα μημ απξκλείει έμαμ 
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ξικξμξμικϊ τξοέα ξ ξπξίξπ βοίρκεςαι ρε μία εκ ςχμ καςαρςάρεχμ πξσ αματέοξμςαι ρςημ πεοίπςχρη ασςή, 
σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι απξδεικμϋει ϊςι ξ εμ λϊγχ τξοέαπ είμαι ρε θέρη μα εκςελέρει ςη ρϋμβαρη, 
λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ και ςα μέςοα για ςη ρσμέυιρη ςηπ επιυειοημαςικήπ ςξσ 
λειςξσογίαπ, 

(γ) εάμ, με ςημ επιτϋλανη ςηπ παοαγοάτξσ 3β ςξσ άοθοξσ 44 ςξσ μ. 3959/2011 πεοί πξιμικόμ κσοόρεχμ 
και άλλχμ διξικηςικόμ ρσμεπειόμ, σπάουξσμ επαοκόπ εϋλξγεπ εμδείνειπ πξσ ξδηγξϋμ ρςξ ρσμπέοαρμα ϊςι 
ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρσμήφε ρσμτχμίεπ με άλλξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ με ρςϊυξ ςη ρςοέβλχρη ςξσ 
αμςαγχμιρμξϋ,  

δ) εάμ μία καςάρςαρη ρϋγκοξσρηπ ρσμτεοϊμςχμ καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 24 ςξσ μ. 4412/2016 δεμ 
μπξοεί μα θεοαπεσθεί απξςελερμαςικά με άλλα, λιγϊςεοξ παοεμβαςικά, μέρα,  

(ε) εάμ μία καςάρςαρη ρςοέβλχρηπ ςξσ αμςαγχμιρμξϋ απϊ ςημ ποϊςεοη ρσμμεςξυή ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα 
καςά ςημ ποξεςξιμαρία ςηπ διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ, ρϋμτχμα με ϊρα ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 48 ςξσ 
μ. 4412/2016, δεμ μπξοεί μα θεοαπεσθεί με άλλα, λιγϊςεοξ παοεμβαςικά, μέρα,  

(ρς) εάμ έυει επιδείνει ρξβαοή ή επαμαλαμβαμϊμεμη πλημμέλεια καςά ςημ εκςέλερη ξσριόδξσπ απαίςηρηπ 
ρςξ πλαίριξ ποξηγξϋμεμηπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ, ποξηγξϋμεμηπ ρϋμβαρηπ με αμαθέςξμςα τξοέα ή 
ποξηγξϋμεμηπ ρϋμβαρηπ παοαυόοηρηπ πξσ είυε χπ απξςέλερμα ςημ ποϊχοη καςαγγελία ςηπ 
ποξηγξϋμεμηπ ρϋμβαρηπ, απξζημιόρειπ ή άλλεπ παοϊμξιεπ κσοόρειπ,  

(ζ) εάμ έυει κοιθεί έμξυξπ εκ ποξθέρεχπ ρξβαοόμ απαςηλόμ δηλόρεχμ καςά ςημ παοξυή ςχμ 
πληοξτξοιόμ πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ ενακοίβχρη ςηπ απξσρίαπ ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ή ςημ πλήοχρη 
ςχμ κοιςηοίχμ επιλξγήπ, έυει απξκοϋφει ςιπ πληοξτξοίεπ ασςέπ ή δεμ είμαι ρε θέρη μα ποξρκξμίρει ςα 
δικαιξλξγηςικά πξσ απαιςξϋμςαι κας’ εταομξγή ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.9.2 ςηπ παοξϋραπ,  

(η) εάμ επιυείοηρε μα επηοεάρει με αθέμιςξ ςοϊπξ ςη διαδικαρία λήφηπ απξτάρεχμ ςηπ αμαθέςξσραπ 
αουήπ, μα απξκςήρει εμπιρςεσςικέπ πληοξτξοίεπ πξσ εμδέυεςαι μα ςξσ απξτέοξσμ αθέμιςξ πλεξμέκςημα 
ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ ή μα παοάρυει με απαςηλϊ ςοϊπξ παοαπλαμηςικέπ πληοξτξοίεπ πξσ 
εμδέυεςαι μα επηοεάρξσμ ξσριχδόπ ςιπ απξτάρειπ πξσ ατξοξϋμ ςξμ απξκλειρμϊ, ςημ επιλξγή ή ςημ 
αμάθερη,  

(θ) εάμ η αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα απξδείνει, με καςάλληλα μέρα ϊςι έυει διαποάνει ρξβαοϊ 
επαγγελμαςικϊ παοάπςχμα, ςξ ξπξίξ θέςει εμ αμτιβϊλχ ςημ ακεοαιϊςηςά ςξσ.  

Δάμ ρςιπ χπ άμχ πεοιπςόρειπ (α) έχπ (θ)  η πεοίξδξπ απξκλειρμξϋ δεμ έυει καθξοιρςεί με αμεςάκληςη 
απϊταρη, ασςή αμέουεςαι ρε ςοία (3) έςη απϊ ςημ ημεοξμημία έκδξρηπ ποάνηπ πξσ βεβαιόμει ςξ 
ρυεςικϊ γεγξμϊπ.  

2.2.3.4.  Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ απξκλείεςαι ρε ξπξιξδήπξςε υοξμικϊ ρημείξ καςά ςη διάοκεια ςηπ 
διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, ϊςαμ απξδεικμϋεςαι ϊςι βοίρκεςαι, λϊγχ ποάνεχμ ή 
παοαλείφεόμ ςξσ, είςε ποιμ είςε καςά ςη διαδικαρία, ρε μία απϊ ςιπ χπ άμχ πεοιπςόρειπ.  

2.2.3.5. Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ πξσ εμπίπςει ρε μια απϊ ςιπ καςαρςάρειπ πξσ αματέοξμςαι ρςιπ 
παοαγοάτξσπ 2.2.3.1. και 2.2.3.3. εκςϊπ απϊ ςημ πεο. β ασςήπ,  μπξοεί μα ποξρκξμίζει ρςξιυεία, 
ποξκειμέμξσ μα απξδείνει ϊςι ςα μέςοα πξσ έλαβε επαοκξϋμ για μα απξδείνξσμ ςημ ανιξπιρςία ςξσ, παοϊςι 
ρσμςοέυει ξ ρυεςικϊπ λϊγξπ απξκλειρμξϋ (ασςoκάθαορη). Για ςξμ ρκξπϊ ασςϊμ, ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 
απξδεικμϋει ϊςι έυει καςαβάλει ή έυει δερμεσθεί μα καςαβάλει απξζημίχρη για ζημίεπ πξσ ποξκλήθηκαμ 
απϊ ςξ πξιμικϊ αδίκημα ή ςξ παοάπςχμα, ϊςι έυει διεσκοιμίρει ςα γεγξμϊςα και ςιπ πεοιρςάρειπ με 
ξλξκληοχμέμξ ςοϊπξ, μέρχ εμεογξϋ ρσμεογαρίαπ με ςιπ εοεσμηςικέπ αουέπ, και έυει λάβει ρσγκεκοιμέμα 
ςευμικά και ξογαμχςικά μέςοα, καθόπ και μέςοα ρε επίπεδξ ποξρχπικξϋ καςάλληλα για ςημ απξτσγή 
πεοαιςέοχ πξιμικόμ αδικημάςχμ ή παοαπςχμάςχμ. α μέςοα πξσ λαμβάμξμςαι απϊ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ 
τξοείπ ανιξλξγξϋμςαι ρε ρσμάοςηρη με ςη ρξβαοϊςηςα και ςιπ ιδιαίςεοεπ πεοιρςάρειπ ςξσ πξιμικξϋ 
αδικήμαςξπ ή ςξσ παοαπςόμαςξπ. Δάμ ςα ρςξιυεία κοιθξϋμ επαοκή, ξ εμ λϊγχ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ δεμ 
απξκλείεςαι απϊ ςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ. Αμ ςα μέςοα κοιθξϋμ αμεπαοκή, γμχρςξπξιείςαι ρςξμ 
ξικξμξμικϊ τξοέα ςξ ρκεπςικϊ ςηπ απϊταρηπ ασςήπ. Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ πξσ έυει απξκλειρςεί, ρϋμτχμα 
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με ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ, με ςελερίδικη απϊταρη, ρε εθμικϊ επίπεδξ, απϊ ςη ρσμμεςξυή ρε διαδικαρίεπ 
ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ ή αμάθερηπ παοαυόοηρηπ δεμ μπξοεί μα κάμει υοήρη ςηπ αμχςέοχ δσμαςϊςηςαπ καςά 
ςημ πεοίξδξ ςξσ απξκλειρμξϋ πξσ ξοίζεςαι ρςημ εμ λϊγχ απϊταρη. 

2.2.3.6. Ζ απϊταρη για ςημ διαπίρςχρη ςηπ επάοκειαπ ή μη ςχμ επαμξοθχςικόμ μέςοχμ καςά ςημ 
ποξηγξϋμεμη παοάγοατξ εκδίδεςαι ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςιπ παο. 8 και 9 ςξσ άοθοξσ 73 ςξσ μ. 
4412/2016. 

2.2.3.7. Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ, ρε βάοξπ ςξσ ξπξίξσ έυει επιβληθεί η κϋοχρη ςξσ ξοιζϊμςιξσ απξκλειρμξϋ 
ρϋμτχμα με ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ και για ςξ υοξμικϊ διάρςημα πξσ ασςή ξοίζει, απξκλείεςαι απϊ ςημ 
παοξϋρα διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ ρϋμβαρηπ. 

Ρε πεοίπςχρη πξσ ξ σπξφήτιξπ Αμάδξυξπ απξςελεί Έμχρη/Ιξιμξποανία ξι παοαπάμχ λϊγξι απξκλειρμξϋ 
ιρυϋξσμ για καθέμαμ απϊ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ρςημ κξιμή ποξρτξοά. Δάμ ρσμςοέυει λϊγξπ απξκλειρμξϋ για 
έμαμ μϊμξ ρσμμεςέυξμςα ρε κξιμή ποξρτξοά, η σπξβληθείρα κξιμή ποξρτξοά απξκλείεςαι απϊ ςξ 
διαγχμιρμϊ. 

 

Κριτιρια Επιλογισ  

2.2.4 Ιαςαλληλϊςηςα άρκηρηπ επαγγελμαςικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ απαιςείςαι μα 
αρκξϋμ εμπξοική ή βιξμηυαμική ή βιξςευμική δοαρςηοιϊςηςα ρσματή με ςξ αμςικείμεμξ ςηπ παοξυήπ 
σπηοεριόμ. 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ είμαι εγκαςερςημέμξι ρε κοάςξπ μέλξπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ απαιςείςαι μα 
είμαι εγγεγοαμμέμξι ρε έμα απϊ ςα επαγγελμαςικά μηςοόα ή εμπξοικά μηςοόα  πξσ ςηοξϋμςαι ρςξ κοάςξπ 
εγκαςάρςαρήπ ςξσπ ή μα ικαμξπξιξϋμ ξπξιαδήπξςε άλλη απαίςηρη ξοίζεςαι ρςξ Οαοάοςημα XI ςξσ 
Οοξραοςήμαςξπ Α΄ ςξσ μ. 4412/2016. Δτϊρξμ ξι ξικξμξμικξί τξοείπ απαιςείςαι μα διαθέςξσμ ειδική 
έγκοιρη ή μα είμαι μέλη ρσγκεκοιμέμξσ ξογαμιρμξϋ για μα μπξοξϋμ μα παοάρυξσμ ςη ρυεςική σπηοερία 
ρςη υόοα καςαγχγήπ ςξσπ, η αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα ςξσπ ζηςεί μα απξδείνξσμ ϊςι διαθέςξσμ ςημ 
έγκοιρη ασςή ή ϊςι είμαι μέλη ςξσ εμ λϊγχ ξογαμιρμξϋ ή μα ςξσπ καλέρει μα ποξβξϋμ ρε έμξοκη δήλχρη 
εμόπιξμ ρσμβξλαιξγοάτξσ ρυεςικά με ςημ άρκηρη ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ επαγγέλμαςξπ.  

Ρςημ πεοίπςχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ εγκαςερςημέμχμ ρε κοάςξπ μέλξσπ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ξικξμξμικξϋ 
Υόοξσ (Δ.Ξ.Υ) ή ρε ςοίςεπ υόοεπ πξσ ποξρυχοήρει ρςη ΡΔΡ, ή ρε ςοίςεπ υόοεπ πξσ δεμ εμπίπςξσμ ρςημ 
ποξηγξϋμεμη πεοίπςχρη και έυξσμ ρσμάφει διμεοείπ ή πξλσμεοείπ ρσμτχμίεπ με ςημ Έμχρη ρε θέμαςα 
διαδικαριόμ αμάθερηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ, απαιςείςαι μα είμαι εγγεγοαμμέμξι ρε αμςίρςξιυα 
επαγγελμαςικά μηςοόα. 

Ξι εγκαςερςημέμξι ρςημ Δλλάδα ξικξμξμικξί τξοείπ απαιςείςαι μα είμαι εγγεγοαμμέμξι ρςξ Βιξςευμικϊ ή 
Δμπξοικϊ ή Βιξμηυαμικϊ Δπιμεληςήοιξ ή ρςξ Ληςοόξ Ιαςαρκεσαρςόμ Αμσμςικξϋ Σλικξϋ. 

Ρςημ πεοίπςχρη ποξρτξοάπ απϊ έμχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ ποέπει η κάλσφη ςηπ παοαπάμχ απαίςηρηπ 
μα καλϋπςεςαι απϊ κάθε μέλξπ ςηπ. 

2.2.5 Ξικξμξμική και υοημαςξξικξμξμική επάοκεια 

Όρξμ ατξοά ςημ ξικξμξμική και υοημαςξξικξμξμική επάοκεια για ςημ παοξϋρα διαδικαρία ρϋμαφηπ 
ρϋμβαρηπ, ξι ξικξμξμικξί τξοείπ απαιςείςαι μα διαθέςξσμ ελάυιρςξ γεμικϊ εςήριξ κϋκλξ εογαριόμ 
(αματέοεςαι ρε ϊλεπ ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα) πξσ αμςιρςξιυεί ςξσλάυιρςξμ ρςξ 100% ςηπ 
εκςιμόμεμηπ ανίαπ ςξσ ςμήμαςξπ για ςξ ξπξίξ  καςαςίθεςαι ποξρτξοά, για ςιπ ςοειπ (3) ςελεσςαίεπ 
ξικξμξμικέπ υοήρειπ (2019, 2020, 2021) και έχπ ςη δημξρίεσρη ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ μη 
ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ ΤΟΑ. Ρε πεοίπςχρη πξσ ξ σπξφήτιξπ δοαρςηοιξπξιείςαι για υοξμικϊ διάρςημα 
μικοϊςεοξ ςχμ ςοιόμ διαυειοιρςικόμ υοήρεχμ, ςϊςε ξ ελάυιρςξπ γεμικϊπ εςήριξπ κϋκλξπ εογαριόμ για ϊρεπ 
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διαυειοιρςικέπ υοήρειπ δοαρςηοιξπξιείςαι, θα ποέπει μα είμαι ςξσλάυιρςξμ ίρξπ με ςξ 100% ςηπ εκςιμόμεμηπ 
ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ για ςημ ξπξία καςαςίθεςαι ποξρτξοά. 

Ρε πεοίπςχρη Έμχρηπ ή Ιξιμξποανίαπ τξοέχμ πξσ σπξβάλλξσμ κξιμή ποξρτξοά, η ξικξμξμική και 
υοημαςξξικξμξμική επάοκεια ιρυϋει αθοξιρςικά για ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ρςημ Έμχρη ή Ιξιμξποανία. 

2.2.6 ευμική και επαγγελμαςική ικαμϊςηςα 

Όρξμ ατξοά ρςημ ςευμική και επαγγελμαςική ικαμϊςηςα για ςημ παοξϋρα διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ, 
ξι ξικξμξμικξί τξοείπ απαιςείςαι: 

ΛΖΛΑ Α : 

i) Μα έυξσμ ξλξκληοόρει, ςημ ςελεσςαία πεμςαεςία (2018, 2019, 2020, 2021, 2022): 

● ξσλάυιρςξμ μία ή πεοιρρϊςεοεπ ρσμβάρειπ ρυεςικέπ με δοάρειπ δημξριϊςηςαπ και επικξιμχμίαπ, 
ρςξ πλαίριξ διαρσμξοιακόμ/διακοαςικόμ Οοξγοαμμάςχμ, πξσ μα καλϋπςξσμ αθοξιρςικά ςα παοακάςχ 
αμςικείμεμα: 

o ξμ ρυεδιαρμϊ, σλξπξίηρη και παοακξλξϋθηρη Ρυεδίξσ Δπικξιμχμίαπ,  

o ξμ ρυεδιαρμϊ ή/και ςημ παοαγχγή τσλλαδίχμ, μποξρξϋοχμ, και άλλχμ εμςϋπχμ.  

o ημ αμάπςσνη και εμημέοχρη ιρςξρελίδαπ.  

o η διξογάμχρη ημεοίδχμ/εκδηλόρεχμ  

● ξσλάυιρςξμ μία (1) ξλξκληοχμέμη ρϋμβαρη ρυεςική με διξογάμχρη εκπαιδεϋρεχμ (ρεμιμάοια 
ή/και άςσπη εκπαίδεσρη ή/και εμημεοχςικέπ εκδηλόρειπ, κ.λ.π.) 

Ρε πεοίπςχρη Έμχρηπ Δςαιοειόμ ή Ιξιμξποανίαπ, η αμχςέοχ απαίςηρη αοκεί μα καλϋπςεςαι 
αθοξιρςικά απϊ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ρςημ έμχρη ασςή. 

ii) Μα διαθέςξσμ ςξ απαιςξϋμεμξ ποξρχπικϊ για ςημ επιςσυή σλξπξίηρη ςξσ σπϊ αμάθερη έογξσ. 
Διδικϊςεοα, ξι ξικξμξμικξί τξοείπ απαιςείςαι μα ρσρςήρξσμ ξμάδα έογξσ πξσ θα απαοςίζεςαι κας’ 
ελάυιρςξμ απϊ 4 μέλη, με ςξσπ ενήπ οϊλξσπ, εμπειοία, και επαγγελμαςικά ποξρϊμςα: 

Ηέρη 1: Σπεϋθσμξπ Έογξσ, ξ ξπξίξπ θα έυει ςη ρσμξλική επξπςεία και εσθϋμη ςηπ διξίκηρηπ ςχμ 
εογαριόμ ςξσ Αμαδϊυξσ και θα ποέπει μα διαθέςει: α) Οαμεπιρςημιακϊ ςίςλξ ρπξσδόμ Ηεςικόμ, 
Γεχςευμικόμ Δπιρςημόμ ή Οξλσςευμικήπ ρυξλήπ, β) απξδεδειγμέμη ςξσλάυιρςξμ δεκαεςή (10) εμπειοία ρςη 
διξίκηρη ή/και σλξπξίηρη ρσγυοημαςξδξςξϋμεμχμ απϊ εσοχπαψκξϋπ πϊοξσπ έογχμ, εκ ςχμ ξπξίχμ 
ςξσλάυιρςξμ ςοία (3) μα ατξοξϋμ ρςη διξογάμχρη δοάρεχμ δημξριξπξίηρηπ και επικξιμχμίαπ και γ) 
ςξσλάυιρςξμ καλή γμόρη ςηπ Αγγλικήπ γλόρραπ. 

Ηέρη 2: Αμαπληοχςήπ Σπεϋθσμξπ Έογξσ, ξ ξπξίξπ μα διαθέςει: α) Οαμεπιρςημιακϊ ςίςλξ ρπξσδόμ 
Ηεςικόμ, Γεχςευμικόμ Δπιρςημόμ ή Οξλσςευμικήπ ρυξλήπ, β) απξδεδειγμέμη ςξσλάυιρςξμ δεκαεςή (10) 
γεμική επαγγελμαςική εμπειοία, γ) εμπειοία ρςημ εκπϊμηρη ςξσλάυιρςξμ πέμςε (5) έογχμ ρυεςικόμ με ςη 
διαυείοιρη σδάςχμ και δ) ςξσλάυιρςξμ καλή γμόρη ςηπ Αγγλικήπ γλόρραπ.  

Ηέρη 3: Έμα (1) μέλξπ Ξμάδαπ έογξσ, πξσ μα διαθέςει: α) Οςσυίξ ςοιςξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ, β) 
απξδεδειγμέμη εμπειοία, ςξσλάυιρςξμ ςοιεςή (3) γεμική επαγγελμαςική εμπειοία, και εμπειοία ρςημ 
σλξπξίηρη δοάρεχμ δημξριξπξίηρηπ και επικξιμχμίαπ ρε ςξσλάυιρςξμ ςοία (3) εσοχπαψκά έογα 
διαρσμξοιακήπ ρσμεογαρίαπ και γ) ςξσλάυιρςξμ καλή γμόρη ςηπ Αγγλικήπ γλόρραπ  

Ηέρη 4: Έμα (1) μέλξπ Ξμάδαπ έογξσ, σπεϋθσμξπ διξογάμχρηπ εκδηλόρεχμ και εκπαιδεσςικόμ δοάρεχμ, 
πξσ μα διαθέςει: α) οιεςή (3) εμπειοία ρςξ ρσμςξμιρμϊ ή/και ςη διαυείοιρη ή/και ςη διξογάμχρη 
εκδηλόρεχμ ή/και εκπαιδεσςικόμ δοάρεχμ β) ςξσλάυιρςξμ καλή γμόρη ςηπ Αγγλικήπ γλόρραπ. 

Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ Εταιρειϊν ι Κοινοπραξίασ, θ ανωτζρω απαίτθςθ αρκεί να καλφπτεται ακροιςτικά 
από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ αυτι. 
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ΛΖΛΑ Β: 

i) Μα έυξσμ ξλξκληοόρει, ςημ ςελεσςαία πεμςαεςία (2018, 2019, 2020, 2021, 2022): 

● ξσλάυιρςξμ μία (1) ξλξκληοχμέμη ρϋμβαρη με αμςικείμεμξ ςημ υαοςξγοάτηρη πεοιξυόμ, ή/και 
τξοέχμ, ή/και σπηοεριόμ. 

● ξσλάυιρςξμ μία (1) ξλξκληοχμέμη ρϋμβαρη επιυειοηριακξϋ ρυεδίξσ ρυεςικξϋ με ςημ ποϊληφη 
ή/και διαυείοιρη η/και αμςιμεςόπιρη τσρικόμ κιμδϋμχμ. 

Ρε πεοίπςχρη έμχρηπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ, ξι παοαπάμχ ελάυιρςεπ απαιςήρειπ καλϋπςξμςαι 
αθοξιρςικά απϊ ςα μέλη ςηπ έμχρηπ. 

ii) Μα διαθέςξσμ ςξ απαιςξϋμεμξ ποξρχπικϊ για ςημ επιςσυή σλξπξίηρη ςξσ σπϊ αμάθερη έογξσ. 
Διδικϊςεοα, ξι ξικξμξμικξί τξοείπ απαιςείςαι μα ρσρςήρξσμ ξμάδα έογξσ πξσ θα απαοςίζεςαι κας’ 
ελάυιρςξμ απϊ 4 μέλη, με ςξσπ ενήπ οϊλξσπ, εμπειοία, και επαγγελμαςικά ποξρϊμςα: 

Ηέρη 1: Σπεϋθσμξπ Έογξσ, ξ ξπξίξπ θα έυει ςη ρσμξλική επξπςεία και εσθϋμη ςηπ διξίκηρηπ ςχμ 
εογαριόμ ςξσ Αμαδϊυξσ και θα ποέπει μα διαθέςει: α) Οαμεπιρςημιακϊ ςίςλξ Ηεςικόμ, Γεχςευμικόμ 
Δπιρςημόμ ή Οξλσςευμικήπ ρυξλήπ β) απξδεδειγμέμη ςξσλάυιρςξμ δεκαεςή (10) εμπειοία ρςη διαυείοιρη 
σδάςιμχμ πϊοχμ, γ) εμπειοία ρςημ εκπϊμηρη ςξσλάυιρςξμ εμϊπ (1) έογξσ εκπϊμηρηπ Ρυεδίξσ Δκςίμηρηπ και 
Διαυείοιρηπ Ιιμδϋμξσ Ολημμϋοαπ και δ) ςξσλάυιρςξμ καλή γμόρη ςηπ Αγγλικήπ γλόρραπ. 

Ηέρη 2: Αμαπληοχςήπ Σπεϋθσμξπ Έογξσ, ξ ξπξίξπ μα διαθέςει: α) Οαμεπιρςημιακϊ ςίςλξ ρπξσδόμ 
Ηεςικόμ, Γεχςευμικόμ Δπιρςημόμ ή Οξλσςευμικήπ ρυξλήπ, β) απξδεδειγμέμη ςξσλάυιρςξμ δεκαεςή (10) 
γεμική επαγγελμαςική εμπειοία, γ) εμπειοία ρςημ εκπϊμηρη ςξσλάυιρςξμ ςοιόμ (3) έογχμ ρυεςικόμ με ςη 
διαυείοιρη σδάςχμ, δ) εμπειοία ρςημ εκπϊμηρη ςξσλάυιρςξμ εμϊπ (1) έογξσ επιυειοηριακξϋ ρυεδίξσ 
ρυεςικξϋ με ςημ ποϊληφη ή/και διαυείοιρη η/και αμςιμεςόπιρη τσρικόμ κιμδϋμχμ και ε) ςξσλάυιρςξμ καλή 
γμόρη ςηπ Αγγλικήπ γλόρραπ.  

Ηέρη 3-4: Λέλη ξμάδαπ, ςα ξπξία μα διαθέςξσμ α) Οαμεπιρςημιακϊ ςίςλξ ρπξσδόμ Ηεςικόμ, Γεχςευμικόμ 
Δπιρςημόμ ή Οξλσςευμικήπ ρυξλήπ, β) απξδεδειγμέμη ςξσλάυιρςξμ πεμςαεςή (5) γεμική επαγγελμαςική 
εμπειοία, και ε) ςξσλάυιρςξμ καλή γμόρη ςηπ Αγγλικήπ γλόρραπ.  

Ρε πεοίπςχρη Έμχρηπ Δςαιοειόμ ή Ιξιμξποανίαπ, η αμχςέοχ απαίςηρη αοκεί μα καλϋπςεςαι 
αθοξιρςικά απϊ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ρςημ έμχρη ασςή.  

ξ ρϋμξλξ ςχμ χπ άμχ μελόμ ςχμ ξμάδχμ έογξσ, καςά ςημ ημέοα σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ, θα ποέπει : 

α) είςε μα ρσμδέεςαι με ρυέρη εναοςημέμηπ εογαρίαπ, ή μα είμαι εςαίοξι ή μέλη διξίκηρηπ ςξσ σπξφητίξσ 
αμαδϊυξσ,  

β) είςε, ρε πεοίπςχρη στιρςάμεμηπ, ή επικείμεμηπ, καςϊπιμ απξδξυήπ και έμαονηπ σλξπξίηρηπ ςηπ 
ρϋμβαρηπ, απαρυϊληρηπ απϊ ςξμ τξοέα ποξρχπικξϋ ςηπ «ξμάδαπ» πξσ δεμ αμείβεςαι με μιρθξλϊγιξ ή 
άλλχμ ςσυϊμ ελεσθέοχμ ρσμεογαςόμ, θα επιρσμάπςεςαι σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ εμ λϊγχ μη μϊμιμα 
μιρθξδξςξϋμεμξσ εογαζϊμεμξσ, ρςημ ξπξία θα δηλόμεςαι ϊςι απαρυξλείςαι ή δέυεςαι μα απαρυξληθεί χπ 
ρσμεογάςηπ ςηπ διαγχμιζϊμεμξσ τξοέα για ςξσπ ρκξπξϋπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, με ημεοξμημία 
σπξγοατήπ μεςαγεμέρςεοη ςηπ δημξρίεσρηπ ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ και ποξγεμέρςεοη ςηπ ημεοξμημίαπ 
σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ.  

2.2.7 Οοϊςσπα διαρτάλιρηπ πξιϊςηςαπ και ποϊςσπα πεοιβαλλξμςικήπ διαυείοιρηπ  

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ για ςημ παοξϋρα διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ ξτείλξσμ μα ρσμμξοτόμξμςαι με ςξ 
ποϊςσπξ διαρτάλιρηπ πξιϊςηςαπ ENISO 9001:2015 ή ιρξδϋμαμξ, με πεδίξ εταομξγήπ: Οαοξυή 
ρσμβξσλεσςικόμ σπηοεριόμ ρε τξοείπ ςξσ δημξρίξσ ςξμέα και διαυείοιρηπ έογχμ, ρυεδιαρμϊ διαυείοιρη 
και σλξπξίηρη έογχμ υοημαςξδξςξϋμεμχμ απϊ εθμικξϋπ ή/και εσοχπαψκξϋπ πϊοξσπ, απϊ διαπιρςεσμέμξσπ 
τξοείπ πιρςξπξίηρηπ, πξσ μα είμαι ρε ιρυϋ ςϊρξ καςά ςημ καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ ποξρτξοόμ 
ϊρξ και καςά ςημ σπξβξλή ςχμ δικαιξλξγηςικόμ καςακϋοχρηπ. 
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Ρε πεοίπςχρη Έμχρηπ Δςαιοειόμ ή Ιξιμξποανίαπ, η αμχςέοχ απαίςηρη αοκεί μα καλϋπςεςαι αθοξιρςικά 
απϊ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ρςημ έμχρη ασςή.  

 Ζ αμαθέςξσρα αουή αμαγμχοίζει ιρξδϋμαμα πιρςξπξιηςικά πξσ έυξσμ εκδξθεί απϊ τξοείπ διαπιρςεσμέμξσπ 
απϊ ιρξδϋμαμξσπ Ξογαμιρμξϋπ διαπίρςεσρηπ, εδοεϋξμςεπ και ρε άλλα κοάςη - μέλη. Δπίρηπ, κάμει δεκςά 
άλλα απξδεικςικά ρςξιυεία για ιρξδϋμαμα μέςοα διαρτάλιρηπ πξιϊςηςαπ, ετϊρξμ ξ εμδιατεοϊμεμξπ 
ξικξμξμικϊπ τξοέαπ δεμ είυε ςη δσμαςϊςηςα μα απξκςήρει ςα εμ λϊγχ πιρςξπξιηςικά εμςϊπ ςχμ ρυεςικόμ 
ποξθερμιόμ για λϊγξσπ για ςξσπ ξπξίξσπ δεμ εσθϋμεςαι ξ ίδιξπ, σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι ξ ξικξμξμικϊπ 
τξοέαπ απξδεικμϋει ϊςι ςα ποξςειμϊμεμα μέςοα διαρτάλιρηπ πξιϊςηςαπ πληοξϋμ ςα απαιςξϋμεμα ποϊςσπα 
διαρτάλιρηπ πξιϊςηςαπ. 

ξ αμχςέοχ κοιςήοιξ είμαι κξιμϊ και για ςα δϋξ σπϊ αμάθερη μήμαςα. 

2.2.8 Ρςήοινη ρςημ ικαμϊςηςα ςοίςχμ – Σπεογξλαβία 

2.2.8.1. Ρςήοινη ρςημ ικαμϊςηςα ςοίςχμ 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ μπξοξϋμ, ϊρξμ ατξοά ςα κοιςήοια ςηπ ξικξμξμικήπ και υοημαςξξικξμξμικήπ 
επάοκειαπ (ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.5) και ςα ρυεςικά με ςημ ςευμική και επαγγελμαςική ικαμϊςηςα (ςηπ 
παοαγοάτξσ 2.2.6), μα ρςηοίζξμςαι ρςιπ ικαμϊςηςεπ άλλχμ τξοέχμ, αρυέςχπ ςηπ μξμικήπ τϋρηπ ςχμ 
δερμόμ ςξσπ με ασςξϋπ. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή, απξδεικμϋξσμ ϊςι θα έυξσμ ρςη διάθερή ςξσπ ςξσπ 
αμαγκαίξσπ πϊοξσπ, με ςημ ποξρκϊμιρη ςηπ ρυεςικήπ δέρμεσρηπ ςχμ τξοέχμ ρςημ ικαμϊςηςα ςχμ ξπξίχμ 
ρςηοίζξμςαι.  

Διδικά, ϊρξμ ατξοά ρςα κοιςήοια επαγγελμαςικήπ ικαμϊςηςαπ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςξσπ ςίςλξσπ ρπξσδόμ 
και ςα επαγγελμαςικά ποξρϊμςα πξσ ξοίζξμςαι ρςημ πεοίπςχρη ρς΄ ςξσ Λέοξσπ ΘΘ ςξσ Οαοαοςήμαςξπ ΥΘΘ 
ςξσ Οοξραοςήμαςξπ Α΄ ςξσ μ. 4412/2016 ή με ςημ ρυεςική επαγγελμαςική εμπειοία, ξι ξικξμξμικξί τξοείπ, 
μπξοξϋμ μα ρςηοίζξμςαι ρςιπ ικαμϊςηςεπ άλλχμ τξοέχμ, μϊμξ, εάμ ξι ςελεσςαίξι θα εκςελέρξσμ ςιπ 
εογαρίεπ ή ςιπ σπηοερίεπ για ςιπ ξπξίεπ απαιςξϋμςαι ξι ρσγκεκοιμέμεπ ικαμϊςηςεπ. 

Όςαμ ξι ξικξμξμικξί τξοείπ ρςηοίζξμςαι ρςιπ ικαμϊςηςεπ άλλχμ τξοέχμ ϊρξμ ατξοά ςα κοιςήοια πξσ 
ρυεςίζξμςαι με ςημ απαιςξϋμεμη με ςη διακήοσνη ξικξμξμική και υοημαςξξικξμξμική επάοκεια, ξι  εμ λϊγχ 
ξικξμξμικξί τξοείπ και ασςξί ρςξσπ ξπξίξσπ ρςηοίζξμςαι είμαι απϊ κξιμξϋ σπεϋθσμξι για ςημ εκςέλερη ςηπ 
ρϋμβαρηπ. 

Σπϊ ςξσπ ίδιξσπ ϊοξσπ ξι εμόρειπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ μπξοξϋμ μα ρςηοίζξμςαι ρςιπ ικαμϊςηςεπ ςχμ 
ρσμμεςευϊμςχμ ρςημ έμχρη ή άλλχμ τξοέχμ. 

Ζ αμαθέςξσρα αουή ελέγυει αμ ξι τoοείπ, ρςιπ ικαμϊςηςεπ ςχμ ξπξίχμ ποξςίθεςαι μα ρςηοιυθεί ξ 
ξικξμξμικϊπ τξοέαπ, πληοξϋμ καςά πεοίπςχρη ςα ρυεςικά κοιςήοια επιλξγήπ και εάμ ρσμςοέυξσμ λϊγξι 
απξκλειρμξϋ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3. Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ σπξυοεξϋςαι μα αμςικαςαρςήρει έμαμ τξοέα 
ρςημ ικαμϊςηςα ςξσ ξπξίξσ ρςηοίζεςαι, ετϊρξμ ξ ςελεσςαίξπ δεμ πληοξί ςξ ρυεςικϊ κοιςήοιξ επιλξγήπ ή για 
ςξμ ξπξίξ ρσμςοέυξσμ λϊγξι απξκλειρμξϋ, εμςϊπ ποξθερμίαπ ςοιάμςα (30) ημεοόμ απϊ ςημ ρυεςική 
ηλεκςοξμική ποϊρκληρη απϊ ςημ ρυεςική ποϊρκληρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, η ξπξία απεσθϋμεςαι ρςξμ 
ξικξμξμικϊ τξοέα μέρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ «Δπικξιμχμία» ςξσ ΔΡΖΔΖΡ. Ξ τξοέαπ πξσ αμςικαθιρςά 
τξοέα ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατίξσ δεμ επιςοέπεςαι μα αμςικαςαρςαθεί εκ μέξσ. 

2.2.8.2. Σπεογξλαβία 

Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ αματέοει ρςημ ποξρτξοά ςξσ ςξ ςμήμα ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ ποξςίθεςαι μα αμαθέρει 
σπϊ μξοτή σπεογξλαβίαπ ρε ςοίςξσπ, καθόπ και ςξσπ σπεογξλάβξσπ πξσ ποξςείμει. Ρςημ πεοίπςχρη πξσ o 
ποξρτέοχμ αματέοει ρςημ ποξρτξοά ςξσ ϊςι ποξςίθεςαι μα αμαθέρει ςμήμα(ςα) ςηπ ρϋμβαρηπ σπϊ μξοτή 
σπεογξλαβίαπ ρε ςοίςξσπ ρε πξρξρςϊ πξσ σπεοβαίμει ςξ ςοιάμςα ςξιπ εκαςϊ (30%) ςηπ ρσμξλικήπ ανίαπ ςηπ 
ρϋμβαρηπ, η αμαθέςξσρα αουή ελέγυει ϊςι δεμ ρσμςοέυξσμ ξι λϊγξι απξκλειρμξϋ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3 
ςηπ παοξϋραπ. Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ σπξυοεξϋςαι μα αμςικαςαρςήρει έμαμ σπεογξλάβξ, ετϊρξμ 
ρσμςοέυξσμ ρςξ ποϊρχπϊ ςξσ λϊγξι απξκλειρμξϋ ςηπ χπ άμχ παοαγοάτξσ 2.2.3.   
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2.2.9 Ιαμϊμεπ απϊδεινηπ πξιξςικήπ επιλξγήπ 

ξ δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ και ξι ϊοξι και ποξωπξθέρειπ ρσμμεςξυήπ ςξσπ, ϊπχπ 
ξοίζξμςαι ρςιπ παοαγοάτξσπ 2.2.1 έχπ 2.2.8, κοίμξμςαι καςά ςημ σπξβξλή ςηπ ποξρτξοάπ δια ςξσ ΔΔΔΡ 
καςά ςα ξοιζϊμεμα ρςημ παοάγοατξ 2.2.9.1, καςά ςημ σπξβξλή ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ςηπ παοαγοάτξσ 
2.2.9.2 και καςά ςη ρϋμαφη ςηπ ρϋμβαρηπ δια ςηπ σπεϋθσμηπ δήλχρηπ, ςηπ πεο. δ΄ ςηπ παο. 3 ςξσ άοθοξσ 
105 ςξσ μ. 4412/2016.  

Ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρςηοίζεςαι ρςιπ ικαμϊςηςεπ άλλχμ τξοέχμ, ρϋμτχμα με ςημ 
παοάγοατξ 2.2.8 ςηπ παοξϋραπ, ξι τξοείπ ρςημ ικαμϊςηςα ςχμ ξπξίχμ ρςηοίζεςαι σπξυοεξϋμςαι μα  
απξδεικμϋξσμ, καςά ςα ξοιζϊμεμα ρςιπ παοαγοάτξσπ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ϊςι δεμ ρσμςοέυξσμ ξι λϊγξι 
απξκλειρμξϋ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3 ςηπ παοξϋραπ και ϊςι πληοξϋμ ςα ρυεςικά κοιςήοια επιλξγήπ καςά 
πεοίπςχρη (παοάγοατξι 2.2.5 και 2.2.6 ). 

Ρςημ πεοίπςχρη πξσ o ξικξμξμικϊπ τξοέαπ αματέοει ρςημ ποξρτξοά ςξσ ϊςι ποξςίθεςαι μα αμαθέρει 
ςμήμα(ςα) ςηπ ρϋμβαρηπ σπϊ μξοτή σπεογξλαβίαπ ρε ςοίςξσπ ρε πξρξρςϊ πξσ σπεοβαίμει ςξ ςοιάμςα ςξιπ 
εκαςϊ (30%) ςηπ ρσμξλικήπ ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ξι σπεογξλάβξι σπξυοεξϋμςαι μα απξδεικμϋξσμ, καςά ςα 
ξοιζϊμεμα ρςιπ παοαγοάτξσπ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ϊςι δεμ ρσμςοέυξσμ ξι λϊγξι απξκλειρμξϋ ςηπ 
παοαγοάτξσ 2.2.3 ςηπ παοξϋραπ.  

Αμ επέλθξσμ μεςαβξλέπ ρςιπ ποξωπξθέρειπ ςιπ ξπξίεπ ξι ποξρτέοξμςεπ δηλόρξσμ ϊςι πληοξϋμ, ρϋμτχμα 

με ςξ παοϊμ άοθοξ, ξι ξπξίεπ επέλθξσμ ή για ςιπ ξπξίεπ λάβξσμ γμόρη μεςά ςημ ρσμπλήοχρη ςξσ ΔΔΔΡ και 

μέυοι ςημ ημέοα ςηπ έγγοατηπ ποϊρκληρηπ για ςημ ρϋμαφη ςξσ ρσμτχμηςικξϋ ξι ποξρτέοξμςεπ ξτείλξσμ 

μα εμημεοόρξσμ αμελληςί ςημ αμαθέςξσρα αουή.  

2.2.9.1 Οοξκαςαοκςική απϊδεινη καςά ςημ σπξβξλή ποξρτξοόμ  

Οοξπ ποξκαςαοκςική απϊδεινη ϊςι ξι ποξρτέοξμςεπ ξικξμξμικξί τξοείπ: α) δεμ βοίρκξμςαι ρε μία απϊ ςιπ 
καςαρςάρειπ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3 και β) πληοξϋμ ςα ρυεςικά κοιςήοια επιλξγήπ ςχμ παοαγοάτχμ 2.2.4 
και 2.2.5 ςηπ παοξϋρηπ, ποξρκξμίζξσμ καςά ςημ σπξβξλή ςηπ ποξρτξοάπ ςξσπ χπ δικαιξλξγηςικϊ 
ρσμμεςξυήπ, ςξ ποξβλεπϊμεμξ απϊ ςξ άοθοξ 79 παο. 1 και 3 ςξσ μ. 4412/2016 Δσοχπαψκϊ Δμιαίξ Έγγοατξ 
Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ), ρϋμτχμα με ςξ επιρσμαπςϊμεμξ ρςημ παοξϋρα Οαοάοςημα ΘΘ ςξ ξπξίξ ιρξδσμαμεί με 
εμημεοχμέμη σπεϋθσμη δήλχρη, με ςιπ ρσμέπειεπ ςξσ μ. 1599/1986. ξ ΔΔΔΡ καςαοςίζεςαι βάρει ςξσ 
ςσπξπξιημέμξσ εμςϋπξσ  ςξσ Οαοαοςήμαςξπ 2 ςξσ Ιαμξμιρμξϋ (ΔΔ) 2016/7 και ρσμπληοόμεςαι απϊ ςξσπ 
ποξρτέοξμςεπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ ρϋμτχμα με ςιπ ξδηγίεπ  ςξσ Οαοαοςήμαςξπ 1. 

Δπιρημαίμεςαι ϊςι επειδή η ποξπ αμάθερη ρϋμβαρη σπξδιαιοείςαι ρε ςμήμαςα και ςα κοιςήοια επιλξγήπ 
πξικίλλξσμ απϊ ςμήμα ρε ςμήμα, ποέπει μα ρσμπληοόμεςαι έμα ΔΔΔΡ για κάθε ςμήμα. 

Για ςημ παοξϋρα διακήοσνη έυει ρσμςαυθεί (βάρει ςξσ ςσπξπξιημέμξσ εμςϋπξσ ςξσ Οαοαοςήμαςξπ 2 ςξσ 

Δκςελερςικξϋ Ιαμξμιρμξϋ (ΔΔ) 2016/7 ςηπ Δπιςοξπήπ ςηπ 5ηπ Θαμξσαοίξσ 2016) και ςξσ Διξοθχςικξϋ ασςξϋ 

(Δπίρημη Δτημεοίδα ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ L 17/65 ςηπ 23ηπ Θαμξσαοίξσ 2018) με ςη υοήρη ςηπ 

σπηοερίαπ ςηπ διαδικςσακήπ πλαςτϊομαπ PromitheusESPDint  πξσ πλέξμ διαθέςει ρε εθμικϊ επίπεδξ ςξ 

ΔΡΖΔΖΡ, ςξ ποϊςσπξ ΔΔΔΡ με ςιπ πληοξτξοίεπ ςξσ διαγχμιρμξϋ και ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ. ξ ΔΔΔΡ, 

απξςελεί αμαπϊρπαρςξ μέοξπ ςηπ διακήοσνηπ 1/2023, και βοίρκεςαι ρςξ Οαοάοςημα ΘΘ ασςήπ. Δπίρηπ 

αμαοςάςαι και ρε μξοτή XML  μαζί με ςα σπϊλξιπα αουεία ςξσ διαγχμιρμξϋ, για ςημ διεσκϊλσμρη ςχμ 

ξικξμξμικόμ τξοέχμ ποξκειμέμξσ μα ρσμςάνξσμ μέρχ ςηπ σπηοερίαπ eΔΔΔΡ «PromitheusESPDint» ςξσ 

ΔΡΖΔΖΡ ςη ρυεςική απάμςηρη ςξσπ.  

 

Δπιρημαίμεςαι ϊςι επειδή ρςημ ρυεςική σπηοερία ςηπ διαδικςσακήπ πλαςτϊομαπ PromitheusESPDint  

πξσ πλέξμ διαθέςει ρε εθμικϊ επίπεδξ ςξ ΔΡΖΔΖΡ, ςξ ποϊςσπξ ΔΔΔΡ δεμ έυει 

ποξραομξρθεί/επικαιοξπξιηθεί ρϋμτχμα με ςιπ αλλαγέπ πξσ επήλθαμ με ςξ μ. 4782/2021, ξ 

ξικξμξμικϊπ τξοέαπ  ςξ ρσμπληοόμει χπ έυει, εμ ςξϋςξιπ ξι ρυεςικέπ δηλόρειπ ςξσπ λξγίζξμςαι και 
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εκλαμβάμξμςαι χπ ασςέπ απαιςξϋμςαι ρςξ μ.4782/2021, και ςημ παοξϋρα διακήοσνη, καθόπ δεμ 

στίρςαςαι δσμαςϊςηςα παοέμβαρηπ ρςξ ρυεςικϊ αουείξ xml. 

 

ξ ΔΔΔΡ τέοει σπξγοατή με ημεοξμημία εμςϊπ ςξσ υοξμικξϋ διαρςήμαςξπ καςά ςξ ξπξίξ μπξοξϋμ μα 
σπξβάλλξμςαι ποξρτξοέπ. Αμ ρςξ διάρςημα πξσ μερξλαβεί μεςανϋ ςηπ ημεοξμημίαπ σπξγοατήπ ςξσ ΔΔΔΡ 
και ςηπ καςαληκςικήπ ημεοξμημίαπ σπξβξλήπ ποξρτξοόμ έυξσμ επέλθει μεςαβξλέπ ρςα δηλχθέμςα 
ρςξιυεία, εκ μέοξσπ ςξσ, ρςξ ΔΔΔΡ, ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ απξρϋοει ςημ ποξρτξοά ςξσ, υχοίπ μα 
απαιςείςαι απϊταρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ. Ρςη ρσμέυεια μπξοεί μα ςημ σπξβάλει εκ μέξσ με επίκαιοξ 
ΔΔΔΡ. Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ δϋμαςαι μα διεσκοιμίζει ςιπ δηλόρειπ και πληοξτξοίεπ πξσ παοέυει ρςξ ΔΔΔΡ 
με ρσμξδεσςική σπεϋθσμη δήλχρη, ςημ ξπξία σπξβάλλει μαζί με ςξ ΔΔΔΡ. 

Ιαςά ςημ σπξβξλή ςξσ ΔΔΔΡ, καθόπ και ςηπ ρσμξδεσςικήπ σπεϋθσμηπ δήλχρηπ, είμαι δσμαςή, με μϊμη ςημ 
σπξγοατή ςξσ καςά πεοίπςχρη εκποξρόπξσ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα, η ποξκαςαοκςική απϊδεινη ςχμ 
λϊγχμ απξκλειρμξϋ πξσ αματέοξμςαι ρςημ παοάγοατξ 2.2.3 ςηπ παοξϋραπ, για ςξ ρϋμξλξ ςχμ τσρικόμ 
ποξρόπχμ πξσ είμαι μέλη ςξσ διξικηςικξϋ, διεσθσμςικξϋ ή επξπςικξϋ ξογάμξσ ςξσ ή έυξσμ ενξσρία 
εκποξρόπηρηπ, λήφηπ απξτάρεχμ ή ελέγυξσ ρε ασςϊμ. 

Ωπ εκποϊρχπξπ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα μξείςαι ξ μϊμιμξπ εκποϊρχπξπ ασςξϋ, ϊπχπ ποξκϋπςει απϊ ςξ 
ιρυϋξμ καςαρςαςικϊ ή ςξ ποακςικϊ εκποξρόπηρήπ ςξσ καςά ςξ υοϊμξ σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ ή ςξ 
αομξδίχπ ενξσριξδξςημέμξ τσρικϊ ποϊρχπξ μα εκποξρχπεί ςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα για διαδικαρίεπ 
ρϋμαφηπ ρσμβάρεχμ ή για ρσγκεκοιμέμη διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ. 

Ρςημ πεοίπςχρη σπξβξλήπ ποξρτξοάπ απϊ έμχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ, ςξ Δσοχπαψκϊ Δμιαίξ Έγγοατξ 
Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ), σπξβάλλεςαι υχοιρςά απϊ κάθε μέλξπ ςηπ έμχρηπ. Ρςξ ΔΔΔΡ απαοαιςήςχπ ποέπει μα 
ποξρδιξοίζεςαι η έκςαρη και ςξ είδξπ ςηπ ρσμμεςξυήπ ςξσ (ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ καςαμξμήπ αμξιβήπ 
μεςανϋ ςξσπ) κάθε μέλξσπ ςηπ έμχρηπ, καθόπ και ξ εκποϊρχπξπ/ρσμςξμιρςήπ ασςήπ. 

Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ τέοει ςημ ειδική σπξυοέχρη, μα δηλόρει, μέρχ ςξσ ΔΔΔΡ, ςημ καςάρςαρή ςξσ ρε 

ρυέρη με ςξσπ λϊγξσπ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςξ άοθοξ 73 ςξσ μ. 4412/2016 και παοαγοάτξσ 2.2.3 ςηπ 

παοξϋρηπ και ςασςϊυοξμα μα επικαλερθεί και ςσυϊμ λητθέμςα μέςοα ποξπ απξκαςάρςαρη ςηπ ανιξπιρςίαπ 

ςξσ. 

Θδίχπ επιρημαίμεςαι ϊςι, καςά ςημ απάμςηρη ξικξμξμικξϋ τξοέα ρςξ ρυεςικϊ πεδίξ ςξσ ΔΔΔΡ για ςσυϊμ 

ρϋμαφη ρσμτχμιόμ με άλλξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ με ρςϊυξ ςη ρςοέβλχρη ςξσ αμςαγχμιρμξϋ, η 

ρσμδοξμή πεοιρςάρεχμ, ϊπχπ η πάοξδξπ ςηπ ςοιεςξϋπ πεοιϊδξσ ςηπ ιρυϋξπ ςξσ λϊγξσ απξκλειρμξϋ 

(παοαγοάτξσ 10 ςξσ άοθοξσ 73) ή η εταομξγή ςηπ διάςανηπ ςηπ παοαγοάτξσ 3β ςξσ άοθοξσ 44 ςξσ μ. 

3959/2011, ρϋμτχμα με ςημ πεο. γ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3.4 ςηπ παοξϋρηπ, αμαλϋεςαι ρςξ ρυεςικϊ πεδίξ 

πξσ ποξβάλλει καςϊπιμ θεςικήπ απάμςηρηπ. 

Όρξμ ατξοά ρςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ ϊρξμ ατξοά ρςημ καςαβξλή τϊοχμ ή ειρτξοόμ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ 
(πεο. α’ και β’ ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 73 ςξσ μ. 4412/2016) ασςέπ θεχοείςαι ϊςι δεμ έυξσμ αθεςηθεί 
ετϊρξμ δεμ έυξσμ καςαρςεί ληνιποϊθερμεπ ή ετϊρξμ έυξσμ σπαυθεί ρε δερμεσςικϊ διακαμξμιρμϊ πξσ 
ςηοείςαι. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή, ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ δεμ σπξυοεξϋςαι μα απαμςήρει καςαταςικά ρςξ 
ρυεςικϊ πεδίξ ςξσ ΔΔΔΡ με ςξ ξπξίξ εοχςάςαι εάμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει αμεκπλήοχςεπ σπξυοεόρειπ 
ϊρξμ ατξοά ρςημ καςαβξλή τϊοχμ ή ειρτξοόμ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ ή, καςά πεοίπςχρη, εάμ έυει 
αθεςήρει ςιπ παοαπάμχ σπξυοεόρειπ ςξσ. 

2.2.9.2 Απξδεικςικά μέρα  

Α. Για ςημ απϊδεινη ςηπ μη ρσμδοξμήπ λϊγχμ απξκλειρμξϋ κας’ άοθοξ 2.2.3 και ςηπ πλήοχρηπ ςχμ 

κοιςηοίχμ πξιξςικήπ επιλξγήπ καςά ςιπ παοαγοάτξσπ 2.2.4 και 2.2.5, ξι ξικξμξμικξί τξοείπ ποξρκξμίζξσμ 
ςα δικαιξλξγηςικά ςξσ παοϊμςξπ. Ζ ποξρκϊμιρη ςχμ εμ λϊγχ δικαιξλξγηςικόμ γίμεςαι καςά ςα ξοιζϊμεμα 
ρςημ παοάγοατξ 3.2 απϊ ςξμ ποξρχοιμϊ αμάδξυξ. Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα ζηςεί απϊ 
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ποξρτέοξμςεπ, ρε ξπξιξδήπξςε υοξμικϊ ρημείξ καςά ςη διάοκεια ςηπ διαδικαρίαπ, μα σπξβάλλξσμ ϊλα ή 
ξοιρμέμα δικαιξλξγηςικά, ϊςαμ ασςϊ απαιςείςαι για ςημ ξοθή διεναγχγή ςηπ διαδικαρίαπ. 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ δεμ σπξυοεξϋμςαι μα σπξβάλλξσμ δικαιξλξγηςικά ή άλλα απξδεικςικά ρςξιυεία, αμ 
και ρςξ μέςοξ πξσ η αμαθέςξσρα αουή έυει ςη δσμαςϊςηςα μα λαμβάμει ςα πιρςξπξιηςικά ή ςιπ ρσματείπ 
πληοξτξοίεπ απεσθείαπ μέρχ ποϊρβαρηπ ρε εθμική βάρη δεδξμέμχμ ρε ξπξιξδήπξςε κοάςξπ - μέλξπ ςηπ 
Έμχρηπ, η ξπξία διαςίθεςαι δχοεάμ, ϊπχπ εθμικϊ μηςοόξ ρσμβάρεχμ, εικξμικϊ τάκελξ επιυείοηρηπ, 
ηλεκςοξμικϊ ρϋρςημα απξθήκεσρηπ εγγοάτχμ ή ρϋρςημα ποξεπιλξγήπ. Ζ δήλχρη για ςημ ποϊρβαρη ρε 
εθμική βάρη δεδξμέμχμ εμπεοιέυεςαι  ρςξ Δσοχπαψκϊ Δμιαίξ Έγγοατξ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ), ρςξ ξπξίξ 
πεοιέυξμςαι επίρηπ ξι πληοξτξοίεπ πξσ απαιςξϋμςαι για ςξμ ρσγκεκοιμέμξ ρκξπϊ, ϊπχπ η ηλεκςοξμική 
διεϋθσμρη ςηπ βάρηπ δεδξμέμχμ, ςσυϊμ δεδξμέμα αμαγμόοιρηπ και, καςά πεοίπςχρη, η απαοαίςηςη 
δήλχρη ρσμαίμερηπ.  

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ δεμ σπξυοεξϋμςαι μα σπξβάλξσμ δικαιξλξγηςικά, ϊςαμ η αμαθέςξσρα αουή πξσ έυει 
αμαθέρει ςη ρϋμβαρη διαθέςει ήδη ςα χπ άμχ δικαιξλξγηςικά και ασςά ενακξλξσθξϋμ μα ιρυϋξσμ. 

α δικαιξλξγηςικά ςξσ παοϊμςξπ σπξβάλλξμςαι και γίμξμςαι απξδεκςά ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 
2.4.2.5 και 3.2 ςηπ παοξϋραπ. 

α απξδεικςικά έγγοατα ρσμςάρρξμςαι ρςημ ελλημική γλόρρα ή ρσμξδεϋξμςαι απϊ επίρημη μεςάτοαρή 
ςξσπ ρςημ ελλημική γλόρρα ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 2.1.4. 

Β. 1. Για ςημ απϊδεινη ςηπ μη ρσμδοξμήπ ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3 ξι ποξρτέοξμςεπ 
ξικξμξμικξί τξοείπ ποξρκξμίζξσμ αμςίρςξιυα ςα δικαιξλξγηςικά πξσ αματέοξμςαι παοακάςχ: 

Αμ ςξ αομϊδιξ για ςημ έκδξρη ςχμ αμχςέοχ κοάςξπ-μέλξπ ή υόοα δεμ εκδίδει ςέςξιξσ είδξσπ έγγοατα ή 
πιρςξπξιηςικά ή ϊπξσ ςξ έγγοατα ή ςα πιρςξπξιηςικά ασςά δεμ καλϋπςξσμ ϊλεπ ςιπ πεοιπςόρειπ πξσ 
αματέοξμςαι ρςιπ παοαγοάτξσπ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 πεο. α’ και β’, καθόπ και ρςημ πεο. β΄ ςηπ 
παοαγοάτξσ 2.2.3.3, ςα έγγοατα ή ςα πιρςξπξιηςικά μπξοεί μα αμςικαθίρςαμςαι απϊ έμξοκη βεβαίχρη ή, 
ρςα κοάςη - μέλη ή ρςιπ υόοεπ ϊπξσ δεμ ποξβλέπεςαι έμξοκη βεβαίχρη, απϊ σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ 
εμδιατεοξμέμξσ εμόπιξμ αομϊδιαπ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ αουήπ, ρσμβξλαιξγοάτξσ ή αομϊδιξσ 
επαγγελμαςικξϋ ή εμπξοικξϋ ξογαμιρμξϋ ςξσ κοάςξσπ - μέλξσπ ή ςηπ υόοαπ καςαγχγήπ ή ςηπ υόοαπ ϊπξσ 
είμαι εγκαςερςημέμξπ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ. Ξι αομϊδιεπ δημϊριεπ αουέπ παοέυξσμ, ϊπξσ κοίμεςαι 
αμαγκαίξ, επίρημη δήλχρη ρςημ ξπξία αματέοεςαι ϊςι δεμ εκδίδξμςαι ςα έγγοατα ή ςα πιρςξπξιηςικά ςηπ 
παοξϋραπ παοαγοάτξσ ή ϊςι ςα έγγοατα ασςά δεμ καλϋπςξσμ ϊλεπ ςιπ πεοιπςόρειπ πξσ αματέοξμςαι ρςιπ 
παοαγοάτξσπ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 πεο. α’ και β’, καθόπ και ρςημ πεο. β΄ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3.3. Ξι 
επίρημεπ δηλόρειπ καθίρςαμςαι διαθέριμεπ μέρχ ςξσ επιγοαμμικξϋ απξθεςηοίξσ πιρςξπξιηςικόμ (e-Certis) 
ςξσ άοθοξσ 81 ςξσ μ. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 

απϊρπαρμα ςξσ ρυεςικξϋ μηςοόξσ, ϊπχπ ςξσ πξιμικξϋ μηςοόξσ ή, ελλείφει ασςξϋ, ιρξδϋμαμξ 

έγγοατξ πξσ εκδίδεςαι απϊ αομϊδια δικαρςική ή διξικηςική αουή ςξσ κοάςξσπ-μέλξσπ ή ςηπ υόοαπ 

καςαγχγήπ ή ςηπ υόοαπ ϊπξσ είμαι εγκαςερςημέμξπ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ, απϊ ςξ ξπξίξ ποξκϋπςει 

ϊςι πληοξϋμςαι ασςέπ ξι ποξωπξθέρειπ. Ζ σπξυοέχρη ποξρκϊμιρηπ ςξσ χπ άμχ απξρπάρμαςξπ ατξοά και 

ςα ποϊρχπα ςξσ δεϋςεοξσ εδατίξσ ςηπ παοαγοάτξσ 1 ςξσ άοθοξσ 73, δηλαδή: 

Ρςιπ πεοιπςόρειπ εςαιοειόμ πεοιξοιρμέμηπ εσθϋμηπ (Δ.Ο.Δ.) και ποξρχπικόμ εςαιοειόμ (Ξ.Δ. και Δ.Δ.) και 

IKE ιδιχςικόμ κεταλαιξσυικόμ εςαιοειόμ, η σπξυοέχρη ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατίξσ  ατξοά ρςξσπ 

διαυειοιρςέπ (ϊλξσπ ςξσπ διαυειοιρςέπ). 

Ρςιπ πεοιπςόρειπ αμχμϋμχμ εςαιοειόμ (Α.Δ.), η σπξυοέχρη ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατίξσ ατξοά ρςξμ 

Διεσθϋμξμςα Ρϋμβξσλξ, καθόπ και ρε ϊλα ςα μέλη ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ. 
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Ρςιπ πεοιπςόρειπ Ρσμεςαιοιρμόμ, η σπξυοέχρη ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατίξσ ατξοά ρςα μέλη ςξσ 

Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ. 

Ρε ϊλεπ ςιπ σπϊλξιπεπ πεοιπςόρειπ μξμικόμ ποξρόπχμ, η σπξυοέχρη ςχμ ποξηγξϋμεμχμ εδατίχμ ατξοά 

ρςξσπ μϊμιμξσπ εκποξρόπξσπ ςξσπ. 

Σα δικαιξλξγηςικά ςηπ παοαπάμω παοαγοάτξσ γίμξμςαι απξδεκςά ετόρξμ έυξσμ εκδξθεί εμςόπ ςξσ 

ςελεσςαίξσ ςοιμήμξσ από ςημ σπξβξλή ςξσπ. 

β) για ςημ απϊδεινη πεοί ςξσ ϊςι δεμ ρσμςοέυξσμ ξι λϊγξι απξκλειρμξϋ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3.2 

θα ποξρκξμιρθξϋμ πιρςξπξιηςικά πξσ θα εκδίδξμςαι απϊ ςημ ξικεία αουή ςξσ ξικείξσ κοάςξσπ-μέλξσπ ή 

υόοαπ,  

Αμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ είμαι Έλλημαπ πξλίςηπ ή έυει ςημ εγκαςάρςαρή ςξσ ρςημ Δλλάδα, 

ποξρκξμίζει πιρςξπξιηςικά τξοξλξγικήπ και αρταλιρςικήπ εμημεοϊςηςαπ (κϋοιαπ και επικξσοικήπ),  

i) Για ςημ απϊδεινη ςηπ εκπλήοχρηπ ςχμ τξοξλξγικόμ σπξυοεόρεχμ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3.2 πεοίπςχρη 

(α) απξδεικςικϊ εμημεοϊςηςαπ εκδιδϊμεμξ απϊ ςημ Α.Α.Δ.Δ. 

ii) Για ςημ απϊδεινη ςηπ εκπλήοχρηπ ςχμ σπξυοεόρεχμ ποξπ ςξσπ ξογαμιρμξϋπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ ςηπ 

παοαγοάτξσ 2.2.3.2 πεοίπςχρη α’ πιρςξπξιηςικϊ εκδιδϊμεμξ απϊ ςξμ e-ΔΤΙΑ καθόπ και σπεϋθσμη 

δήλχρη αματξοικά με ςξσπ ξογαμιρμξϋπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ (ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξ ποξρχοιμϊπ 

αμάδξυξπ έυει ςημ εγκαςάρςαρή ςξσ ρςημ Δλλάδα ατξοά Ξογαμιρμξϋπ κϋοιαπ και επικξσοικήπ 

αρτάλιρηπ) ρςξσπ ξπξίξσπ ξτείλει μα καςαβάλλει ειρτξοέπ. 

iii) Για ςημ παοάγοατξ 2.2.3.2 πεοίπςχρη α’, πλέξμ ςχμ χπ άμχ πιρςξπξιηςικόμ, σπεϋθσμη δήλχρη ϊςι 

δεμ έυει εκδξθεί δικαρςική ή διξικηςική απϊταρη με ςελερίδικη και δερμεσςική ιρυϋ για ςημ αθέςηρη ςχμ 

σπξυοεόρεόμ ςξσπ ϊρξμ ατξοά ρςημ καςαβξλή τϊοχμ ή ειρτξοόμ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ. 

γ) για ςημ παοάγοατξ 2.2.3.3 πεοίπςχρη β΄  

Οιρςξπξιηςικϊ πξσ εκδίδεςαι απϊ ςημ αομϊδια αουή ςξσ ξικείξσ κοάςξσπ - μέλξσπ ή υόοαπ,  απϊ ςξ 

ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ δεμ ςελεί σπϊ πςόυεσρη ή δεμ έυει σπαυθεί ρε διαδικαρία 

ειδικήπ εκκαθάοιρηπ ή δεμ ςελεί σπϊ αμαγκαρςική διαυείοιρη απϊ εκκαθαοιρςή ή απϊ ςξ δικαρςήοιξ ή δεμ 

έυει σπαυθεί ρε διαδικαρία πςχυεσςικξϋ ρσμβιβαρμξϋ ή δεμ έυει αμαρςείλει ςιπ επιυειοημαςικέπ ςξσ 

δοαρςηοιϊςηςεπ ή έυει σπαυθεί ρε διαδικαρία ενσγίαμρηπ και δεμ ςηοεί ςξσπ ϊοξσπ ασςήπ ή  ϊςι δεμ 

βοίρκεςαι ρε ξπξιαδήπξςε αμάλξγη καςάρςαρη πξσ ποξκϋπςει απϊ παοϊμξια διαδικαρία, ποξβλεπϊμεμη ρε 

εθμικέπ διαςάνειπ μϊμξσ. Σα πιρςξπξιηςικά ασςά, γίμξμςαι απξδεκςά ετόρξμ έυξσμ εκδξθεί εμςόπ ςξσ 

ςελεσςαίξσ ςοιμήμξσ από ςημ σπξβξλή ςξσπ. 

Θδίχπ ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ είμαι εγκαςερςημέμξι ρςημ Δλλάδα ποξρκξμίζξσμ: 

i) Δμιαίξ Οιρςξπξιηςικϊ Δικαρςικήπ Τεοεγγσϊςηςαπ απϊ ςξ αομϊδιξ Οοχςξδικείξ, απϊ ςξ ξπξίξ ποξκϋπςει 

ϊςι δεμ ςελξϋμ σπϊ πςόυεσρη, πςχυεσςικϊ ρσμβιβαρμϊ ή σπϊ αμαγκαρςική διαυείοιρη ή δικαρςική 

εκκαθάοιρη ή ϊςι δεμ έυξσμ σπαυθεί ρε διαδικαρία ενσγίαμρηπ. Για ςιπ ΘΙΔ ποξρκξμίζεςαι επιπλέξμ και 

πιρςξπξιηςικϊ ςξσ Γ.Δ.Λ.Ζ. πεοί μη έκδξρηπ απϊταρηπ λϋρηπ ή καςάθερηπ αίςηρηπ λϋρηπ ςξσ μξμικξϋ 

ποξρόπξσ, εμό για ςιπ ΔΟΔ ποξρκξμίζεςαι επιπλέξμ πιρςξπξιηςικϊ μεςαβξλόμ. 

ii) Οιρςξπξιηςικϊ ςξσ Γ.Δ.Λ.Ζ. απϊ ςξ ξπξίξ ποξκϋπςει ϊςι ςξ μξμικϊ ποϊρχπξ δεμ έυει λσθεί και ςεθεί σπϊ 

εκκαθάοιρη με απϊταρη ςχμ εςαίοχμ. 
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iii) Δκςϋπχρη ςηπ καοςέλαπ “Ρςξιυεία Ληςοόξσ/ Δπιυείοηρηπ” απϊ ςημ ηλεκςοξμική πλαςτϊομα ςηπ 

Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Δρϊδχμ, ϊπχπ ασςά εμταμίζξμςαι ρςξ myaade, απϊ ςημ ξπξία μα ποξκϋπςει 

η μη αμαρςξλή ςηπ επιυειοημαςικήπ δοαρςηοιϊςηςάπ ςξσπ. 

Οοξκειμέμξσ για ςα ρχμαςεία και ςξσπ ρσμεςαιοιρμξϋπ, ςξ Δμιαίξ Οιρςξπξιηςικϊ Δικαρςικήπ Τεοεγγσϊςηςαπ 

εκδίδεςαι για ςα ρχμαςεία απϊ ςξ αομϊδιξ Οοχςξδικείξ, και για ςξσπ ρσμεςαιοιρμξϋπ για ςξ υοξμικϊ 

διάρςημα έχπ ςιπ 31.12.2019 απϊ ςξ Διοημξδικείξ και μεςά ςημ παοαπάμχ ημεοξμημία απϊ ςξ Γ.Δ.Λ.Ζ. 

δ) Για ςιπ λξιπέπ πεοιπςόρειπ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3.3,σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ ποξρτέοξμςξπ ξικξμξμικξϋ 

τξοέα ϊςι δεμ ρσμςοέυξσμ ρςξ ποϊρχπϊ ςξσ ξι ξοιζϊμεμξι ρςημ παοάγοατξ λϊγξι απξκλειρμξϋ, ήςξι ϊςι 

δεμ ρσμςοέυξσμ ρςξ ποϊρχπϊ ςξσ ξι ξοιζϊμεμξι ρςημ παοάγοατξ 4 ςξσ άοθοξσ 73 (πεοιπςόρειπ α,γ-θ) ςξσ 

Μ. 4412/16 λϊγξι απξκλειρμξϋ. 

ε) για ςημ παοάγοατξ 2.2.3.7 σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ ποξρτέοξμςξπ ξικξμξμικξϋ τξοέα πεοί μη 

επιβξλήπ ρε βάοξπ ςξσ ςηπ κϋοχρηπ ςξσ ξοιζϊμςιξσ απξκλειρμξϋ, ρϋμτχμα ςιπ διαςάνειπ ςηπ κείμεμηπ 

μξμξθερίαπ 

B.2. Για ςημ απϊδεινη ςηπ απαίςηρηπ ςξσ άοθοξσ 2.2.4. (απϊδεινη καςαλληλϊςηςαπ για ςημ άρκηρη 
επαγγελμαςικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ) ποξρκξμίζξσμ πιρςξπξιηςικϊ/βεβαίχρη ςξσ ξικείξσ επαγγελμαςικξϋ (ή 
εμπξοικξϋ) μηςοόξσ ςξσ κοάςξσπ εγκαςάρςαρηπ. Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ είμαι εγκαςερςημέμξι ρε 
κοάςξπ μέλξπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ ποξρκξμίζξσμ πιρςξπξιηςικϊ/βεβαίχρη ςξσ αμςίρςξιυξσ 
επαγγελμαςικξϋ (ή εμπξοικξϋ) μηςοόξσ ςξσ Οαοαοςήμαςξπ XI ςξσ Οοξραοςήμαςξπ Α΄ ςξσ μ. 4412/2016, με 
ςξ ξπξίξ πιρςξπξιείςαι ατεμϊπ η εγγοατή ςξσπ ρε ασςϊ και ατεςέοξσ ςξ ειδικϊ επάγγελμά ςξσπ. Ρςημ 
πεοίπςχρη πξσ υόοα δεμ ςηοεί ςέςξιξ μηςοόξ, ςξ έγγοατξ ή ςξ πιρςξπξιηςικϊ μπξοεί μα αμςικαθίρςαςαι 
απϊ έμξοκη βεβαίχρη ή, ρςα κοάςη - μέλη ή ρςιπ υόοεπ ϊπξσ δεμ ποξβλέπεςαι έμξοκη βεβαίχρη, απϊ 
σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ εμδιατεοξμέμξσ εμόπιξμ αομϊδιαπ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ αουήπ, 
ρσμβξλαιξγοάτξσ ή αομϊδιξσ επαγγελμαςικξϋ ξογαμιρμξϋ ςηπ υόοαπ καςαγχγήπ ή ςηπ υόοαπ ϊπξσ είμαι 
εγκαςερςημέμξπ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ϊςι δεμ ςηοείςαι ςέςξιξ μηςοόξ και ϊςι αρκεί ςη δοαρςηοιϊςηςα πξσ 
απαιςείςαι για ςημ εκςέλερη ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ σπϊ αμάθερη ρϋμβαρηπ. 

Ξι εγκαςερςημέμξι ρςημ Δλλάδα ξικξμξμικξί τξοείπ ποξρκξμίζξσμ βεβαίχρη εγγοατήπ ρςξ ξικείξ 
επαγγελμαςικϊ μηςοόξ ή πιρςξπξιηςικϊ πξσ εκδίδεςαι απϊ ςημ ξικεία σπηοερία ςξσ Γ.Δ.ΛΖ.  

Β.3. Για ςημ απϊδεινη ςηπ ξικξμξμικήπ και υοημαςξξικξμξμικήπ επάοκειαπ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.5 ξι 
ξικξμξμικξί τξοείπ ποξρκξμίζξσμ  Θρξλξγιρμξϋπ ή απξρπάρμαςα ιρξλξγιρμόμ, ςχμ ςοιόμ (3) ςελεσςαίχμ 
εςόμ (έςη 2019-2020-2021) ρςιπ πεοιπςόρειπ ϊπξσ η δημξρίεσρή ςξσπ είμαι σπξυοεχςική ρϋμτχμα με ςημ 
πεοί εςαιοειόμ μξμξθερία ςηπ υόοαπ ϊπξσ είμαι εγκαςερςημέμξπ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ. Ρε πεοίπςχρη πξσ 
ρϋμτχμα με ςημ μξμξθερία ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ δεμ σπξυοεξϋςαι ρε δημξρίεσρη ιρξλξγιρμξϋ, ςϊςε θα 
ποέπει μα σπξβάλλει σπεϋθσμη δήλχρη για ςξμ κϋκλξ εογαριόμ ρσμξδεσϊμεμη απϊ ςα ρυεςικά επίρημα 
ρςξιυεία πξσ σπάουξσμ ( π.υ. δηλόρειπ τξοξλξγίαπ ειρξδήμαςξπ, δηλόρειπ Τ.Ο.Α. κ.λ.π.). Ξμξίχπ ρε 
πεοίπςχρη πξσ δεμ έυει ακϊμη ξλξκληοχθεί η δημξρίεσρη ςξσ ιρξλξγιρμξϋ ςξσ ςελεσςαίξσ ξικξμξμικξϋ 
έςξσπ σπξβάλλεςαι σπεϋθσμη δήλχρη ρσμξδεσϊμεμη απϊ ςα ρυεςικά επίρημα ρςξιυεία πξσ σπάουξσμ ( π.υ. 
δηλόρειπ τξοξλξγίαπ ειρξδήμαςξπ, δηλόρειπ Τ.Ο.Α. κ.λ.π.)  για ςξ έςξπ ασςϊ. 

Δπιυειοήρειπ πξσ λειςξσογξϋμ ή αρκξϋμ επιυειοημαςική δοαρςηοιϊςηςα για υοξμικϊ διάρςημα πξσ δεμ 
επιςοέπει ςημ έκδξρη καςά μϊμξ ςοιόμ ιρξλξγιρμόμ, σπξβάλλξσμ ςξσπ ιρξλξγιρμξϋπ πξσ έυξσμ εκδξθεί 
και ςα ρυεςικά επίρημα ρςξιυεία πξσ σπάουξσμ καςά ςξ διάρςημα ασςϊ ( π.υ. δηλόρειπ τξοξλξγίαπ 
ειρξδήμαςξπ, δηλόρειπ Τ.Ο.Α. κ.λ.π.). 

Δάμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ, για βάριμξ λϊγξ, δεμ είμαι ρε θέρη μα ποξρκξμίρει ςα αμχςέοχ 
δικαιξλξγηςικά, μπξοεί μα απξδεικμϋει ςημ ξικξμξμική και υοημαςξξικξμξμική ςξσ επάοκεια με 
ξπξιξδήπξςε άλλξ καςάλληλξ έγγοατξ. 

Β.4. Για ςημ απϊδεινη ςηπ μϊμιμηπ εκποξρόπηρηπ, ρςιπ πεοιπςόρειπ πξσ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ είμαι 
μξμικϊ ποϊρχπξ και εγγοάτεςαι σπξυοεχςικά ή ποξαιοεςικά, καςά ςημ κείμεμη μξμξθερία, και δηλόμει 
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ςημ εκποξρόπηρη και ςιπ μεςαβξλέπ ςηπ ρε αομϊδια αουή (πυ ΓΔΛΖ), ποξρκξμίζει ρυεςικϊ πιρςξπξιηςικϊ 
ιρυϋξσραπ εκποξρόπηρηπ, ςξ ξπξίξ ποέπει μα έυει εκδξθεί έχπ ςοιάμςα (30) εογάριμεπ ημέοεπ ποιμ απϊ 
ςημ σπξβξλή ςξσ,  εκςϊπ αμ ασςϊ τέοει ρσγκεκοιμέμξ υοϊμξ ιρυϋξπ. 

Διδικϊςεοα για ςξσπ ημεδαπξϋπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ ποξρκξμίζξμςαι: 

i. Για ςημ απϊδεινη ςηπ μϊμιμηπ εκποξρόπηρηπ 

 Οιρςξπξιηςικϊ ιρυϋξσραπ εκποξρόπηρηπ ςξ ξπξίξ ποέπει μα έυει εκδξθεί έχπ ςοιάμςα (30) 
εογάριμεπ ημέοεπ ποιμ απϊ ςημ σπξβξλή ςξσ. Θα σπξβληθεί ρςιπ πεοιπςώρειπ πξσ ξ ξικξμξμικόπ 
τξοέαπ  είμαι μξμικϊ ποϊρχπξ και σπξυοεξϋςαι, καςά ςημ κείμεμη μξμξθερία, μα δηλόμει ςημ 
εκποξρόπηρη και ςιπ μεςαβξλέπ ςηπ ρε αομϊδια αουή (πυ ΓΔΛΖ) 

 Ρςιπ λξιπέπ πεοιπςόρειπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ σπξβάλλξμςαι: α καςά πεοίπςχρη 
μξμιμξπξιηςικά έγγοατα ρϋρςαρηπ και μϊμιμηπ εκποξρόπηρηπ (ϊπχπ καςαρςαςικά, πιρςξπξιηςικά 
μεςαβξλόμ, αμςίρςξιυα ΤΔΙ, ρσγκοϊςηρη Δ.Ρ. ρε  ρόμα, ρε πεοίπςχρη Α.Δ., κλπ., αμάλξγα με ςη 
μξμική μξοτή ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα), ρσμξδεσϊμεμα απϊ σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ μϊμιμξσ 
εκποξρόπξσ ϊςι ενακξλξσθξϋμ μα ιρυϋξσμ καςά ςημ σπξβξλή ςξσπ.Ζ σπεϋθσμη δήλχρη γίμεςαι 
απξδεκςή ετϊρξμ έυει εκδξθεί μεςά ςημ κξιμξπξίηρη ποϊρκληρηπ για σπξβξλή δικαιξλξγηςικόμ. 
Σπξβάλλξμςαι ρςιπ λξιπέπ πεοιπςόρειπ (πξσ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ είμαι μξμικϊ ποϊρχπξ υχοίπ 
σπξυοέχρη δήλχρηπ ςχμ ρςξιυείχμ ασςόμ ρε αομϊδια αουή). 

ii. Για ςημ απϊδεινη ςηπ μϊμιμηπ ρϋρςαρηπ και ςχμ μεςαβξλόμ, 
 

 Οιρςξπξιηςικϊ αομϊδιαπ αουήπ (πυ γεμικϊ πιρςξπξιηςικϊ ςξσ ΓΔΛΖ) απϊ ςξ ξπξίξ θα 
ποξκϋπςξσμ ςα παοαπάμχ πξσ θα έυει εκδξθεί έχπ ςοειπ (3) μήμεπ ποιμ απϊ ςημ σπξβξλή ςξσ. Θα 
σπξβληθεί ρςιπ πεοιπςώρειπ πξσ ξ ξικξμξμικόπ τξοέαπ  είμαι μξμικϊ ποϊρχπξ. 

Ρςιπ λξιπέπ πεοιπςόρειπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ ςα καςά πεοίπςχρη μξμιμξπξιηςικά έγγοατα μϊμιμηπ 
ρϋρςαρηπ και μεςαβξλόμ (ϊπχπ καςαρςαςικά, πιρςξπξιηςικά μεςαβξλόμ, αμςίρςξιυα ΤΔΙ, κλπ., αμάλξγα 
με ςη μξμική μξοτή ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα). Ασςά θα ρσμξδεϋξμςαι απϊ σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ μϊμιμξσ 
εκποξρόπξσ ϊςι ενακξλξσθξϋμ μα ιρυϋξσμ καςά ςημ σπξβξλή ςξσπ. Ζ σπεϋθσμη δήλχρη γίμεςαι απξδεκςή 
ετϊρξμ έυει εκδξθεί μεςά ςημ κξιμξπξίηρη ποϊρκληρηπ για σπξβξλή δικαιξλξγηςικόμ. Σπξβάλλξμςαι ρςιπ 
λξιπέπ πεοιπςόρειπ (πξσ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ είμαι μξμικϊ ποϊρχπξ υχοίπ σπξυοέχρη δήλχρηπ ςχμ 
ρςξιυείχμ ασςόμ ρε αομϊδια αουή). 

Ρε πεοίπςχρη πξσ για ςη διεμέογεια ςηπ παοξϋραπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ έυξσμ υξοηγηθεί ενξσρίεπ ρε 
ποϊρχπξ πλέξμ ασςόμ πξσ αματέοξμςαι ρςα παοαπάμχ έγγοατα, ποξρκξμίζεςαι επιπλέξμ απϊταρη- 
ποακςικϊ ςξσ αομξδίξσ καςαρςαςικξϋ ξογάμξσ διξίκηρηπ ςξσ μξμικξϋ ποξρόπξσ με ςημ ξπξία 
υξοηγήθηκαμ ξι ρυεςικέπ ενξσρίεπ. Όρξμ ατξοά ςα τσρικά ποϊρχπα, ετϊρξμ έυξσμ υξοηγηθεί ενξσρίεπ ρε 
ςοίςα ποϊρχπα, ποξρκξμίζεςαι ενξσριξδϊςηρη ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα. 

Ξι αλλξδαπξί ξικξμξμικξί τξοείπ ποξρκξμίζξσμ ςα ποξβλεπϊμεμα, καςά ςη μξμξθερία ςηπ υόοαπ 
εγκαςάρςαρηπ, απξδεικςικά έγγοατα, και ετϊρξμ δεμ ποξβλέπξμςαι, σπεϋθσμη δήλχρη  ςξσ μϊμιμξσ 
εκποξρόπξσ, απϊ ςημ ξπξία απξδεικμϋξμςαι ςα αμχςέοχ χπ ποξπ ςη μϊμιμη ρϋρςαρη, μεςαβξλέπ και 
εκποξρόπηρη ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα. 

Απϊ ςα αμχςέοχ έγγοατα ποέπει μα ποξκϋπςξσμ η μϊμιμη ρϋρςαρη ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα, ϊλεπ ξι 
ρυεςικέπ ςοξπξπξιήρειπ ςχμ καςαρςαςικόμ, ςξ/ςα ποϊρχπξ/α πξσ δερμεϋει/ξσμ μϊμιμα ςημ εςαιοία καςά 
ςημ ημεοξμημία διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ (μϊμιμξπ εκποϊρχπξπ, δικαίχμα σπξγοατήπ κλπ.), ςσυϊμ 
ςοίςξι, ρςξσπ ξπξίξσπ έυει υξοηγηθεί ενξσρία εκποξρόπηρηπ, καθόπ και η θηςεία ςξσ/ςχμ ή/και ςχμ 
μελόμ ςξσ ξογάμξσ διξίκηρηπ/ μϊμιμξσ εκποξρόπξσ. 

Β.5. Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ είμαι εγγεγοαμμέμξι ρε επίρημξσπ καςαλϊγξσπ πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςιπ 
εκάρςξςε ιρυϋξσρεπ εθμικέπ διαςάνειπ ή διαθέςξσμ πιρςξπξίηρη απϊ ξογαμιρμξϋπ πιρςξπξίηρηπ πξσ 
ρσμμξοτόμξμςαι με ςα εσοχπαψκά ποϊςσπα πιρςξπξίηρηπ, καςά ςημ έμμξια ςξσ Οαοαοςήμαςξπ VII ςξσ 
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Οοξραοςήμαςξπ Α΄ ςξσ μ. 4412/2016, μπξοξϋμ μα ποξρκξμίζξσμ ρςιπ αμαθέςξσρεπ αουέπ πιρςξπξιηςικϊ 
εγγοατήπ εκδιδϊμεμξ απϊ ςημ αομϊδια αουή ή ςξ πιρςξπξιηςικϊ πξσ εκδίδεςαι απϊ ςξμ αομϊδιξ ξογαμιρμϊ 
πιρςξπξίηρηπ.  

Ρςα πιρςξπξιηςικά ασςά αματέοξμςαι ςα δικαιξλξγηςικά βάρει ςχμ ξπξίχμ έγιμε η εγγοατή ςχμ εμ λϊγχ 
ξικξμξμικόμ τξοέχμ ρςξμ επίρημξ καςάλξγξ ή η πιρςξπξίηρη και η καςάςανη ρςξμ εμ λϊγχ καςάλξγξ.  

Ζ πιρςξπξιξϋμεμη εγγοατή ρςξσπ επίρημξσπ καςαλϊγξσπ απϊ ςξσπ αομϊδιξσπ ξογαμιρμξϋπ ή ςξ 
πιρςξπξιηςικϊ, πξσ εκδίδεςαι απϊ ςξμ ξογαμιρμϊ πιρςξπξίηρηπ, ρσμιρςά ςεκμήοιξ καςαλληλϊςηςαπ ϊρξμ 
ατξοά ςιπ απαιςήρειπ πξιξςικήπ επιλξγήπ, ςιπ ξπξίεπ καλϋπςει ξ επίρημξπ καςάλξγξπ ή ςξ πιρςξπξιηςικϊ.  

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ είμαι εγγεγοαμμέμξι ρε επίρημξσπ καςαλϊγξσπ απαλλάρρξμςαι απϊ ςημ 
σπξυοέχρη σπξβξλήπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ πξσ αματέοξμςαι ρςξ πιρςξπξιηςικϊ εγγοατήπ ςξσπ.  

Β.6. Ξι εμόρειπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ πξσ σπξβάλλξσμ κξιμή ποξρτξοά, σπξβάλλξσμ ςα παοαπάμχ, καςά 
πεοίπςχρη δικαιξλξγηςικά, για κάθε ξικξμξμικϊ τξοέα πξσ ρσμμεςέυει ρςημ έμχρη, ρϋμτχμα με ςα 
ειδικϊςεοα ποξβλεπϊμεμα ρςξ άοθοξ 19 παο. 2 ςξσ μ. 4412/2016.  

Β.7. Ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ επιθσμεί μα ρςηοιυθεί ρςιπ ικαμϊςηςεπ άλλχμ τξοέχμ, 
ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 2.2.8 για ςημ απϊδεινη ϊςι θα έυει ρςη διάθερή ςξσ ςξσπ αμαγκαίξσπ πϊοξσπ, 
ποξρκξμίζει, ιδίχπ, ρυεςική έγγοατη δέρμεσρη ςχμ τξοέχμ ασςόμ για ςξμ ρκξπϊ ασςϊ. Διδικϊςεοα, 
ποξρκξμίζεςαι έγγοατξ (ρσμτχμηςικϊ ή ρε πεοίπςχρη μξμικξϋ ποξρόπξσ απϊταρη ςξσ αομξδίξσ 
ξογάμξσ διξίκηρηπ ασςξϋ ή ρε πεοίπςχρη τσρικξϋ ποξρόπξσ σπεϋθσμη δήλχρη), δσμάμει ςξσ ξπξίξσ 
αμτϊςεοξι, διαγχμιζϊμεμξπ  ξικξμξμικϊπ τξοέαπ και ςοίςξπ τξοέαπ, εγκοίμξσμ ςη μεςανϋ ςξσπ ρσμεογαρία 
για ςημ καςά πεοίπςχρη παοξυή ποξπ ςξμ διαγχμιζϊμεμξ ςηπ υοημαςξξικξμξμικήπ ή/και ςευμικήπ ή/και 
επαγγελμαςικήπ ικαμϊςηςαπ ςξσ τξοέα, όρςε ασςή μα είμαι ρςη διάθερη ςξσ διαγχμιζϊμεμξσ  για ςημ 
εκςέλερη ςηπ Ρϋμβαρηπ. Ζ ρυεςική αματξοά θα ποέπει μα είμαι λεπςξμεοήπ και μα αματέοει κας’ 
ελάυιρςξμ ςξσπ ρσγκεκοιμέμξσπ πϊοξσπ πξσ θα είμαι διαθέριμξι για ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ και ςξμ 
ςοϊπξ δια ςξσ ξπξίξσ θα υοηριμξπξιηθξϋμ ασςξί για ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ. Ξ ςοίςξπ θα δερμεϋεςαι 
οηςά ϊςι θα διαθέρει ρςξμ διαγχμιζϊμεμξ ςξσπ ρσγκεκοιμέμξσπ πϊοξσπ καςά ςη διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ και 
ξ διαγχμιζϊμεμξπ  ϊςι θα κάμει υοήρη ασςόμ ρε πεοίπςχρη πξσ ςξσ αμαςεθεί η ρϋμβαρη. 

Ρε πεοίπςχρη πξσ ξ ςοίςξπ διαθέςει υοημαςξξικξμξμική επάοκεια, θα δηλόμει επίρηπ ϊςι καθίρςαςαι απϊ 
κξιμξϋ με ςξμ διαγχμιζϊμεμξ σπεϋθσμξπ για ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ.  

Ρε πεοίπςχρη πξσ ξ ςοίςξπ διαθέςει ρςξιυεία ςευμικήπ ή επαγγελμαςικήπ καςαλληλϊςηςαπ πξσ ρυεςίζξμςαι 
με ςξσπ ςίςλξσπ ρπξσδόμ και ςα επαγγελμαςικά ποξρϊμςα πξσ ξοίζξμςαι ρςημ πεοίπςχρη ρς’ ςξσ Λέοξσπ ΘΘ 
ςξσ Οαοαοςήμαςξπ ΥΘΘ ςξσ Οοξραοςήμαςξπ Α ςξσ μ. 4412/2016 ή με ςημ ρυεςική επαγγελμαςική εμπειοία, 
θα δερμεϋεςαι ϊςι θα εκςελέρει ςιπ εογαρίεπ ή σπηοερίεπ για ςιπ ξπξίεπ απαιςξϋμςαι ξι ρσγκεκοιμέμεπ 
ικαμϊςηςεπ, δηλόμξμςαπ ςξ ςμήμα ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ θα εκςελέρει.  

Β.8. Ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ δηλόμει ρςημ ποξρτξοά ςξσ ϊςι θα κάμει υοήρη 
σπεογξλάβχμ, ρςιπ ικαμϊςηςεπ ςχμ ξπξίχμ δεμ ρςηοίζεςαι, ποξρκξμίζεςαι σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ 
ποξρτέοξμςξπ με αματξοά ςξσ ςμήμαςξπ ςηπ ρϋμβαρηπ ςξ ξπξίξ ποξςίθεςαι μα αμαθέρει ρε ςοίςξσπ σπϊ 
μξοτή σπεογξλαβίαπ και σπεϋθσμη δήλχρη ςχμ σπεογξλάβχμ ϊςι απξδέυξμςαι ςημ εκςέλερη ςχμ 
εογαριόμ.  

Β.9. Δπιρημαίμεςαι ϊςι γίμξμςαι απξδεκςέπ: 

 ξι έμξοκεπ βεβαιόρειπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ παοξϋρα Διακήοσνη, ετϊρξμ έυξσμ ρσμςαυθεί 
έχπ ςοειπ (3) μήμεπ ποιμ απϊ ςημ σπξβξλή ςξσπ,  

 ξι σπεϋθσμεπ δηλόρειπ, ετϊρξμ έυξσμ ρσμςαυθεί μεςά ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ποϊρκληρηπ για 
ςημ σπξβξλή ςχμ δικαιξλξγηςικόμ. Ρημειόμεςαι ϊςι δεμ απαιςείςαι θεόοηρη ςξσ γμηρίξσ ςηπ 
σπξγοατήπ ςξσπ. 

Όπξσ απαιςείςαι Σπεϋθσμη Δήλχρη, μξείςαι για ςξσπ μεμ ημεδαπξϋπ Σπεϋθσμη Δήλχρη ρϋμτχμα 
με ςξμ Μ. 1599/86 ςξσ μϊμιμξσ εκποξρόπξσ ςξσ μξμικξϋ ποξρόπξσ ή Σπεϋθσμη Δήλχρη ςξσ 
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τσρικξϋ ποξρόπξσ και για ςξσπ δε αλλξδαπξϋπ, κείμεμξ αμάλξγηπ απξδεικςικήπ ανίαπ ςξ ξπξίξ θα 
ρσμξδεϋεςαι απϊ επίρημη μεςάτοαρή ςξσ ρςα Δλλημικά καςά ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 454 ςξσ 
Ι.Οξλ.Δικ. και ςξσ Ιόδικα πεοί Δικηγϊοχμ. 

 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ  

Ιοιςήοιξ αμάθερηπ ςηπ Ρϋμβαρηπ είμαι η πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά βάρει 
βέλςιρςηπ ρυέρηπ πξιϊςηςαπ – ςιμήπ, η ξπξία εκςιμάςαι βάρει ςχμ κάςχθι κοιςηοίχμ: 

 

ΚΙΤΗΙΟ 

(Κ) 

ΡΕΙΓΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

(Σ) 

ΟΜΑΔΑ Α: Μεκοδολογικι Ρροςζγγιςθ Υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ 

Κ1 Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ προςφοράσ ωσ προσ τθν κατανόθςθ του αντικειμζνου 

και των  απαιτιςεων του Ζργου 

25% 

Κ2 Καταλλθλότθτα Μεκοδολογικισ Ρροςζγγιςθσ και βακμόσ προςαρμογισ ςτισ ειδικζσ 

απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ 

20% 

Κ3 Σαφινεια και πλθρότθτα ανάλυςθσ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν του 
διαγωνιηομζνου 

15% 

Κ4 Σαφινεια και πλθρότθτα ανάλυςθσ των παραδοτζων και του χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

10% 

ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΣΕΛΕΣΩΝ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΟΜΑΔΑ Α 70% 

ΟΜΑΔΑ Β: Οργάνωςθ Ομάδασ Ζργου 

Κ5 Ρεριγραφι των διαδικαςιϊν επικοινωνίασ τθσ Ομάδασ Ζργου με τα ςτελζχθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ και τουσ υπόλοιπουσ εμπλεκόμενουσ ςτθν υλοποίθςθ τθσ 

Σφμβαςθσ. 

15% 

Κ6 Ρεριγραφι του ςυςτιματοσ λειτουργίασ και διοίκθςθσ τθσ Ομάδασ Ζργου 15% 

ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΣΕΛΕΣΩΝ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΟΜΑΔΑ Β 30% 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΗΤΑΣ          100% 100100% 

 

Ιοιςήοιξ Ι1: Δνεςάζεςαι και ανιξλξγείςαι η ρατήμεια και η πληοϊςηςα ςηπ ποϊςαρηπ με ρκξπϊ μα εκςιμηθεί 
ξ βαθμϊπ καςαμϊηρηπ ςξσ ρσμβαςικξϋ αμςικειμέμξσ απϊ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ ειδικά χπ ποξπ ςιπ ιδιαίςεοεπ 
απαιςήρειπ σλξπξίηρήπ ςξσ. 

Ιοιςήοιξ Ι2: Ιοίμεςαι η ρατήμεια και η πληοϊςηςα ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ διαγχμιζξμέμξσ ςηπ μεθξδξλξγίαπ 
πξσ θα εταομϊρει ρε ϊλα ςα ρςάδια εκςέλερηπ ςξσ έογξσ, χπ ποξπ ςημ καςαλληλϊςηςα ςηπ εταομξγήπ ςηπ 
ρε ρυέρη με ςιπ ειδικέπ απαιςήρειπ σλξπξίηρηπ ςξσ έογξσ. Βαθμξλξγείςαι ξ βαθμϊπ επάοκειαπ και 
καςαλληλϊςηςαπ ςηπ αμάλσρηπ και ενειδίκεσρηπ ςηπ ποξςειμϊμεμηπ μεθξδξλξγίαπ ρςιπ ειδικέπ απαιςήρειπ 
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και ποξδιαγοατέπ ςξσ έογξσ. 

Ιοιςήοιξ Ι3: Βαθμξλξγείςαι ξ βαθμϊπ επάοκειαπ και καςαλληλϊςηςαπ ςηπ αμάλσρηπ ςχμ ποξρτεοξμέμχμ 
σπηοεριόμ, δηλαδή, η καςαγοατή ςχμ σπηοεριόμ πξσ θα παοέυξμςαι ρςξ πλαίριξ ςχμ διατϊοχμ τάρεχμ 
ςξσ έογξσ. 

Ιοιςήοιξ Ι4: Λε ασςϊ ςξ κοιςήοιξ εκςιμάςαι, ατ’ εμϊπ ξ βαθμϊπ επάοκειαπ και καςαλληλϊςηςαπ ςηπ 
αμάλσρηπ ςχμ πεοιευξμέμχμ κάθε παοαδξςέξσ, ςϊρξ ρε εϋοξπ, ϊρξ και ρε βάθξπ και ατ’ εςέοξσ ξ βαθμϊπ 
επάοκειαπ και καςαλληλϊςηςαπ ςξσ ποξςειμϊμεμξσ υοξμξδιαγοάμμαςξπ ςχμ επιμέοξσπ 
δοαρςηοιξςήςχμ/εμεογειόμ εκςέλερηπ ςξσ έογξσ και ςχμ μεςανϋ ςξσπ αλληλεναοςήρεχμ. 

Ιοιςήοιξ Ι5: Ιοίμεςαι η καςαλληλϊςηςα και επάοκεια ςχμ διαδικαριόμ επικξιμχμίαπ ςηπ Ξμάδαπ Έογξσ με 
ςα αομϊδιεπ εμπλεκϊμεμεπ διεσθϋμρειπ/σπηοερίεπ ςξσ δικαιξϋυξσ, αλλά και με ςξσπ λξιπξϋπ τξοείπ πξσ 
εμπλέκξμςαι ρςημ σλξπξίηρη/εκςέλερη ςξσ έογξσ. 

Ιοιςήοιξ Ι6: Ιοίμεςαι η καςαλληλϊςηςα και επάοκεια ςξσ ρσρςήμαςξπ ρσμςξμιρμξϋ και διξίκηρηπ ςηπ 
Ξμάδαπ Έογξσ, ρε ρυέρη με ςξ αμςικείμεμξ, ςιπ απαιςήρειπ και ςξ υοξμξποξγοαμμαςιρμϊ ςξσ έογξσ και η 
διαρτάλιρη ςηπ βέλςιρςηπ ρσμεογαρίαπ μεςανϋ ςχμ ρςελευόμ ςηπ Ξμάδαπ Έογξσ, καθόπ και ςηπ 
απξςελερμαςικϊςηςαπ ςηπ ρσμξλικήπ λειςξσογίαπ ςηπ. 

α χπ άμχ κοιςήοια ατξοξϋμ και ρςα δϋξ ςμήμαςα ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ.  

 

2.3.2 Βαθμξλϊγηρη και καςάςανη ποξρτξοόμ 

Ζ βαθμξλϊγηρη κάθε κοιςηοίξσ ανιξλϊγηρηπ κσμαίμεςαι απϊ 100 βαθμξϋπ ρςημ πεοίπςχρη πξσ 
ικαμξπξιξϋμςαι ακοιβόπ ϊλξι ξι ϊοξι ςχμ ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ, ασνάμεςαι δε μέυοι ςξσπ 120 βαθμξϋπ 
ϊςαμ σπεοκαλϋπςξμςαι ξι απαιςήρειπ ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ κοιςηοίξσ. 

Ιάθε κοιςήοιξ ανιξλϊγηρηπ βαθμξλξγείςαι ασςϊμξμα με βάρη ςα ρςξιυεία ςηπ ποξρτξοάπ. 

Ζ ρςαθμιρμέμη βαθμξλξγία ςξσ κάθε κοιςηοίξσ θα ποξκϋπςει απϊ ςξ γιμϊμεμξ ςξσ επιμέοξσπ ρσμςελερςή 
βαοϋςηςαπ επί ςη βαθμξλξγία ςξσ, η δε ρσμξλική βαθμξλξγία ςηπ ποξρτξοάπ θα ποξκϋπςει απϊ ςξ 
άθοξιρμα ςχμ ρςαθμιρμέμχμ βαθμξλξγιόμ ϊλχμ ςχμ κοιςηοίχμ. 

Ζ ρσμξλική βαθμξλξγία ςηπ ςευμικήπ ποξρτξοάπ σπξλξγίζεςαι με βάρη ςξμ παοακάςχ ςϋπξ: 

α = Ρ1*Ι1 + Ρ2*Ι2 + Ρ3*Ι3 + Ρ4*Ι4 + Ρ5*Ι5 + Ρ6*Ι6, ϊπξσ: 

α = ξ ρσμξλικϊπ βαθμϊπ ςηπ ςευμικήπ ποξρτξοάπ ςξσ διαγχμιζϊμεμξσ, Kμ = ξ βαθμϊπ ςξσ Ιοιςηοίξσ και  

Ρμ = ξ ρσμςελερςήπ βαοϋςηςαπ ςξσ Ιοιςηοίξσ. 

Ιοιςήοια με βαθμξλξγία μικοϊςεοη απϊ 100 βαθμξϋπ (ήςξι πξσ δεμ καλϋπςξσμ/παοξσριάζξσμ απξκλίρειπ 
απϊ ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ ςηπ παοξϋραπ) επιτέοξσμ ςημ απϊοοιφη ςηπ ποξρτξοάπ. 

Ρσμτεοϊςεοη ποξρτξοά είμαι εκείμη πξσ παοξσριάζει ςξ μεγαλϋςεοξ ςελικϊ βαθμϊ ανιξλϊγηρηπ 
(i) ϊπχπ σπξλξγίζεςαι απϊ ςξμ ςϋπξ: 

i = ρ x (Αi / TΑmax) + ρΞ x (ΞΟmin / ΞΟi) 

ϊπξσ: 

ρ = Ρσμςελερςήπ βαοϋςηςαπ ςευμικήπ ποξρτξοάπ, ξ ξπξίξπ ξοίζεςαι ρε πξρξρςϊ ξγδϊμςα (80%) ςξιπ εκαςϊ 

ρΞ = Ρσμςελερςήπ βαοϋςηςαπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ, ξ ξπξίξπ ξοίζεςαι ρε πξρξρςϊ είκξρι (20%) ςξιπ 
εκαςϊ 

i = Ξ ςελικϊπ βαθμϊπ ανιξλϊγηρηπ ςηπ ποξρτξοάπ i (με ρςοξγγσλξπξίηρη ρςα δϋξ δεκαδικά φητία) 

Αi = Ξ βαθμϊπ ςευμικήπ ανιξλϊγηρηπ ςηπ ποξρτξοάπ i 
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Αmax = Ξ βαθμϊπ ςευμικήπ ανιξλϊγηρηπ ςηπ καλϋςεοηπ ποξρτξοάπ  

ΞΟmin = ξ κϊρςξπ ςηπ υαμηλϊςεοηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ 

ΞΟi = ξ κϊρςξπ ςηπ ποξρτξοάπ i 

ξ άθοξιρμα ςχμ δϋξ ρσμςελερςόμ βαοϋςηςαπ ιρξϋςαι με εκαςϊ (100). 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γεμικξί ϊοξι σπξβξλήπ ποξρτξοόμ 

Ξι ποξρτξοέπ σπξβάλλξμςαι με βάρη ςιπ απαιςήρειπ πξσ ξοίζξμςαι ρςξ Οαοάοςημα I ςηπ Διακήοσνηπ για 
ϊλεπ ςιπ πεοιγοατϊμεμεπ σπηοερίεπ αμά εογαρία και αμά ςμήμα. 

Δεμ επιςοέπξμςαι εμαλλακςικέπ ποξρτξοέπ. 

Ζ έμχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ σπξβάλλει κξιμή ποξρτξοά, η ξπξία σπξγοάτεςαι σπξυοεχςικά 
ηλεκςοξμικά είςε απϊ ϊλξσπ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ πξσ απξςελξϋμ ςημ έμχρη, είςε απϊ εκποϊρχπϊ 
ςξσπ μξμίμχπ ενξσριξδξςημέμξ. Ρςημ ποξρτξοά, απαοαιςήςχπ ποέπει μα ποξρδιξοίζεςαι η έκςαρη και ςξ 
είδξπ ςηπ ρσμμεςξυήπ ςξσ (ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ καςαμξμήπ αμξιβήπ μεςανϋ ςξσπ) κάθε μέλξσπ ςηπ 
έμχρηπ, καθόπ και ξ εκποϊρχπξπ/ρσμςξμιρςήπ ασςήπ. 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ μπξοξϋμ μα απξρϋοξσμ ςημ ποξρτξοά ςξσπ, ποιμ ςημ καςαληκςική ημεοξμημία 
σπξβξλήπ ποξρτξοάπ, υχοίπ μα απαιςείςαι έγκοιρη εκ μέοξσπ ςξσ απξταιμξμέμξσ ξογάμξσ ςηπ 
αμαθέςξσραπ αουήπ, σπξβάλλξμςαπ έγγοατη ειδξπξίηρη ποξπ ςημ αμαθέςξσρα αουή μέρχ ςηπ 
λειςξσογικϊςηςαπ «Δπικξιμχμία» ςξσ ΔΡΖΔΖΡ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1. Ξι ποξρτξοέπ σπξβάλλξμςαι απϊ ςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ ηλεκςοξμικά, μέρχ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ, μέυοι 
ςημ καςαληκςική ημεοξμημία και όοα πξσ ξοίζει η παοξϋρα διακήοσνη, ρςημ Δλλημική Γλόρρα, ρε 
ηλεκςοξμικϊ τάκελξ, ρϋμτχμα με ςα αματεοϊμεμα ρςξμ μ.4412/2016, ιδίχπ ρςα άοθοα 36 και 37 και ρςημ 
κας’ ενξσριξδϊςηρη και ρςημ κας’ ενξσριξδϊςηρη ςηπ παο. 5 ςξσ άοθοξσ 36 ςξσ μ.4412/2016 εκδξθείρα 
σπ΄ αοιθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Ιξιμή Απϊταρη ςχμ Σπξσογόμ Αμάπςσνηπ και 
Δπεμδϋρεχμ και Φητιακήπ Διακσβέομηρηπ με θέμα «Πσθμίρειπ ςευμικόμ ζηςημάςχμ πξσ ατξοξϋμ ςημ 
αμάθερη ςχμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ Οοξμηθειόμ και Σπηοεριόμ με υοήρη ςχμ επιμέοξσπ εογαλείχμ και 
διαδικαριόμ ςξσ Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΔΡΖΔΖΡ)», ετενήπ «Ι.Σ.Α. 
ΔΡΖΔΖΡ Οοξμήθειεπ και Σπηοερίεπ». 

Για ςη ρσμμεςξυή ρςξ διαγχμιρμϊ ξι εμδιατεοϊμεμξι ξικξμξμικξί τξοείπ απαιςείςαι μα διαθέςξσμ 
ποξηγμέμη ηλεκςοξμική σπξγοατή πξσ σπξρςηοίζεςαι ςξσλάυιρςξμ απϊ αμαγμχοιρμέμξ (εγκεκοιμέμξ) 
πιρςξπξιηςικϊ, ςξ ξπξίξ υξοηγήθηκε απϊ πάοξυξ σπηοεριόμ πιρςξπξίηρηπ, ξ ξπξίξπ πεοιλαμβάμεςαι ρςξμ 
καςάλξγξ εμπίρςεσρηπ πξσ ποξβλέπεςαι ρςημ απϊταρη 2009/767/ΔΙ και ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ 
Ιαμξμιρμϊ (ΔΔ) 910/2014 και μα εγγοατξϋμ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ, ρϋμτχμα με ςημ πεο. β ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 
37 ςξσ μ. 4412/2016 και ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 6 ςηπ Ι.Σ.Α. ΔΡΖΔΖΡ Οοξμήθειεπ και Σπηοερίεπ.  

2.4.2.2. Ξ υοϊμξπ σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ μέρχ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ βεβαιόμεςαι ασςϊμαςα απϊ ςξ ΔΡΖΔΖΡ με 
σπηοερίεπ υοξμξρήμαμρηπ, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 37 ςξσ μ. 4412/2016 και ςιπ διαςάνειπ ςξσ 
άοθοξσ 10 ςηπ χπ άμχ κξιμήπ σπξσογικήπ απϊταρηπ. 
Λεςά ςημ παοέλεσρη ςηπ καςαληκςικήπ ημεοξμημίαπ και όοαπ, δεμ σπάουει η δσμαςϊςηςα σπξβξλήπ 
ποξρτξοάπ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ. Ρε πεοιπςόρειπ ςευμικήπ αδσμαμίαπ λειςξσογίαπ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ, η αμαθέςξσρα αουή 
οσθμίζει ςα ςηπ ρσμέυειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ με αιςιξλξγημέμη απϊταρή ςηπ. 
 
2.4.2.3. Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ σπξβάλλξσμ με ςημ ποξρτξοά ςξσπ ςα ακϊλξσθα ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ 
ςξσ άοθοξσ 13 ςηπ Ι.Σ.Α. ΔΡΖΔΖΡ Οοξμήθειεπ και Σπηοερίεπ:  
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(α) έμαμ ηλεκςοξμικϊ (σπξ)τάκελξ με ςημ έμδεινη «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ–ευμική Οοξρτξοά», ρςξμ 
ξπξίξ πεοιλαμβάμεςαι ςξ ρϋμξλξ ςχμ καςά πεοίπςχρη απαιςξϋμεμχμ δικαιξλξγηςικόμ και η ςευμική 
ποξρτξοά,  ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςηπ κείμεμηπ μξμξθερίαπ και ςημ παοξϋρα. 

(β) έμαμ ηλεκςοξμικϊ (σπξ)τάκελξ με ςημ έμδεινη «Ξικξμξμική Οοξρτξοά», ρςξμ ξπξίξ πεοιλαμβάμεςαι η 
ξικξμξμική ποξρτξοά ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα και ςξ ρϋμξλξ ςχμ καςά πεοίπςχρη απαιςξϋμεμχμ 
δικαιξλξγηςικόμ.  

Απϊ ςξμ Ξικξμξμικϊ Τξοέα ρημαίμξμςαι, με υοήρη ςηπ  ρυεςικήπ λειςξσογικϊςηςαπ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ, ςα ρςξιυεία 
εκείμα ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ πξσ έυξσμ εμπιρςεσςικϊ υαοακςήοα ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 21 ςξσ 
μ. 4412/2016. Δτϊρξμ έμαπ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ υαοακςηοίζει πληοξτξοίεπ χπ εμπιρςεσςικέπ, λϊγχ 
ϋπαονηπ ςευμικξϋ ή εμπξοικξϋ απξοοήςξσ, ρςη ρυεςική δήλχρή ςξσ, αματέοει οηςά ϊλεπ ςιπ ρυεςικέπ 
διαςάνειπ μϊμξσ ή διξικηςικέπ ποάνειπ πξσ επιβάλλξσμ ςημ εμπιρςεσςικϊςηςα ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ 
πληοξτξοίαπ. 

Δεμ υαοακςηοίζξμςαι χπ εμπιρςεσςικέπ, πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςιπ ςιμέπ μξμάδαπ, ςιπ ποξρτεοϊμεμεπ 
πξρϊςηςεπ, ςημ ξικξμξμική ποξρτξοά και ςα ρςξιυεία ςηπ ςευμικήπ ποξρτξοάπ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι για 
ςημ ανιξλϊγηρή ςηπ. 

2.4.2.4. Δτϊρξμ ξι Ξικξμξμικξί Τξοείπ καςαυχοίρξσμ ςα ρςξιυεία, μεςαδεδξμέμα και ρσμημμέμα 
ηλεκςοξμικά αουεία, πξσ ατξοξϋμ δικαιξλξγηςικά ρσμμεςξυήπ-ςευμικήπ ποξρτξοάπ και ξικξμξμικήπ 
ποξρτξοάπ ςξσπ ρςιπ αμςίρςξιυεπ ειδικέπ ηλεκςοξμικέπ τϊομεπ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ, ρςημ ρσμέυεια, μέρχ ρυεςικήπ 
λειςξσογικϊςηςαπ,  ενάγξσμ αματξοέπ (εκςσπόρειπ) ρε μξοτή ηλεκςοξμικόμ αουείχμ με μξοτϊςσπξ PDF, 
ςα ξπξία  απξςελξϋμ ρσμξπςική απξςϋπχρη ςχμ καςαυχοιρμέμχμ ρςξιυείχμ. α ηλεκςοξμικά αουεία ςχμ 
εμ λϊγχ αματξοόμ (εκςσπόρεχμ) σπξγοάτξμςαι φητιακά, ρϋμτχμα με ςιπ ποξβλεπϊμεμεπ διαςάνειπ 
(πεο. β ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 37) και επιρσμάπςξμςαι απϊ ςξμ Ξικξμξμικϊ Τξοέα ρςξσπ αμςίρςξιυξσπ 
σπξτακέλξσπ. Δπιρημαίμεςαι ϊςι η εναγχγή και η επιρϋμαφη ςχμ ποξαματεοθέμςχμ αματξοόμ 
(εκςσπόρεχμ) δϋμαςαι μα ποαγμαςξπξιείςαι για κάθε σπξτακέλξ  νευχοιρςά, απϊ ςη ρςιγμή πξσ έυει 
ξλξκληοχθεί η καςαυόοιρη ςχμ ρςξιυείχμ ρε ασςϊμ.   
 
Δτϊρξμ ξι ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ και ξι ξικξμξμικξί ϊοξι δεμ έυξσμ απξςσπχθεί ρςξ ρϋμξλϊ ςξσπ ρςιπ 
ειδικέπ ηλεκςοξμικέπ τϊομεπ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ, ξι ξικξμξμικξί τξοείπ επιρσμάπςξσμ ηλεκςοξμικά 
σπξγεγοαμμέμα ποϊρθεςα, ρε ρυέρη με ςιπ αματξοέπ (εκςσπόρειπ) ςηπ παοαγοάτξσ 2.4.2.4, ρυεςικά 
ηλεκςοξμικά αουεία (ιδίχπ ςευμική και ξικξμξμική ποξρτξοά) ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςιπ παο. 2.4.3.2. 
και 2.4.4  ςηπ παοξϋραπ. 

 
 2.4.2.5. Διδικϊςεοα, ϊρξμ ατξοά ςα ρσμημμέμα ηλεκςοξμικά αουεία ςηπ ποξρτξοάπ, ξι Ξικξμξμικξί 
Τξοείπ ςα καςαυχοίζξσμ ρςξσπ αμχςέοχ (σπξ)τακέλξσπ μέρχ ςξσ Σπξρσρςήμαςξπ, χπ ενήπ : 

α έγγοατα πξσ καςαυχοίζξμςαι ρςημ ηλεκςοξμική ποξρτξοά, και δεμ απαιςείςαι μα ποξρκξμιρθξϋμ 
και ρε έμςσπη μξοτή, γίμξμςαι απξδεκςά καςά πεοίπςχρη, ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςιπ 
διαςάνειπ:  

α) είςε ςχμ άοθοχμ 13, 14 και 28 ςξσ μ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεοί ηλεκςοξμικόμ δημξρίχμ εγγοάτχμ πξσ 
τέοξσμ ηλεκςοξμική σπξγοατή ή ρτοαγίδα και, ετϊρξμ ποϊκειςαι για αλλξδαπά δημϊρια ηλεκςοξμικά 
έγγοατα, εάμ τέοξσμ επιρημείχρη e-Apostille  

β) είςε ςχμ άοθοχμ 15 και 27 ςξσ μ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεοί ηλεκςοξμικόμ ιδιχςικόμ εγγοάτχμ πξσ 
τέοξσμ ηλεκςοξμική σπξγοατή ή ρτοαγίδα  

γ) είςε ςξσ άοθοξσ 11 ςξσ μ. 2690/1999 (Α΄ 45),  

δ) είςε ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 37 ςξσ μ. 4412/2016, πεοί υοήρηπ ηλεκςοξμικόμ σπξγοατόμ ρε 
ηλεκςοξμικέπ διαδικαρίεπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ,   

ε) είςε ςηπ παο. 8 ςξσ άοθοξσ 92 ςξσ μ. 4412/2016, πεοί ρσμσπξβξλήπ σπεϋθσμηπ δήλχρηπ ρςημ 
πεοίπςχρη απλήπ τχςξςσπίαπ ιδιχςικόμ εγγοάτχμ.  
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Δπιπλέξμ, δεμ ποξρκξμίζξμςαι ρε έμςσπη μξοτή ςα ΤΔΙ και εμημεοχςικά και ςευμικά τσλλάδια και άλλα 
έμςσπα, εςαιοικά ή μη, με ειδικϊ ςευμικϊ πεοιευϊμεμξ, δηλαδή έμςσπα με αμιγόπ ςευμικά υαοακςηοιρςικά, 
ϊπχπ αοιθμξϋπ, απξδϊρειπ ρε διεθμείπ μξμάδεπ, μαθημαςικξϋπ ςϋπξσπ και ρυέδια. 

Διδικϊςεοα, ςα ρςξιυεία και δικαιξλξγηςικά για ςη ρσμμεςξυή ςξσ Ξικξμξμικξϋ Τξοέα ρςη διαδικαρία 
καςαυχοίζξμςαι απϊ ασςϊμ ρε μξοτή ηλεκςοξμικόμ αουείχμ με μξοτϊςσπξ PDF.  

Έχπ ςημ ημέοα και όοα απξρτοάγιρηπ ςχμ ποξρτξοόμ ποξρκξμίζξμςαι με εσθϋμη ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα 
ρςημ αμαθέςξσρα αουή, ρε έμςσπη μξοτή και ρε κλειρςϊ-ξϋπ τάκελξ-ξσπ, ρςξμ ξπξίξ αμαγοάτεςαι ξ 
απξρςξλέαπ και χπ παοαλήπςηπ η Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ ςξσ παοϊμςξπ διαγχμιρμξϋ, ςα ρςξιυεία ςηπ 
ηλεκςοξμικήπ ποξρτξοάπ ςξσ, ςα ξπξία απαιςείςαι μα ποξρκξμιρθξϋμ ρε ποχςϊςσπη μξοτή. έςξια 
ρςξιυεία και δικαιξλξγηςικά εμδεικςικά είμαι : 

α) η ποχςϊςσπη εγγσηςική επιρςξλή ρσμμεςξυήπ, πλημ ςχμ πεοιπςόρεχμ πξσ ασςή εκδίδεςαι ηλεκςοξμικά, 
άλλχπ η ποξρτξοά απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη, 

β) ασςά πξσ δεμ σπάγξμςαι ρςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 11 παο. 2 ςξσ μ. 2690/1999,  

γ) ιδιχςικά έγγοατα ςα ξπξία δεμ  έυξσμ επικσοχθεί απϊ δικηγϊοξ ή δεμ τέοξσμ θεόοηρη απϊ σπηοερίεπ 
και τξοείπ ςηπ πεοίπςχρηπ α ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 11 ςξσ μ. 2690/1999 ή δεμ ρσμξδεϋξμςαι απϊ 
σπεϋθσμη δήλχρη για ςημ ακοίβειά ςξσπ, καθόπ και 

δ) ςα αλλξδαπά δημϊρια έμςσπα έγγοατα πξσ τέοξσμ ςημ επιρημείχρη ςηπ Υάγηπ (Apostille), ή ποξνεμική 
θεόοηρη και δεμ έυξσμ επικσοχθεί  απϊ δικηγϊοξ.  

Ρε πεοίπςχρη μη σπξβξλήπ εμϊπ ή πεοιρρϊςεοχμ απϊ ςα χπ άμχ ρςξιυεία και δικαιξλξγηςικά πξσ 
σπξβάλλξμςαι ρε έμςσπη μξοτή, πλημ ςηπ ποχςϊςσπηπ εγγϋηρηπ ρσμμεςξυήπ, η αμαθέςξσρα αουή δϋμαςαι 
μα ζηςήρει ςη ρσμπλήοχρη και σπξβξλή ςξσπ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 102 ςξσ μ. 4412/2016. 

Ρςα αλλξδαπά δημϊρια έγγοατα και δικαιξλξγηςικά εταομϊζεςαι η Ρσμθήκη ςηπ Υάγηπ ςηπ 5ηπ.10.1961, 
πξσ κσοόθηκε με ςξ μ. 1497/1984 (Α΄188), ετϊρξμ ρσμςάρρξμςαι ρε κοάςη πξσ έυξσμ ποξρυχοήρει ρςημ 
χπ άμχ Ρσμθήκη, άλλχπ τέοξσμ ποξνεμική θεόοηρη. Απαλλάρρξμςαι απϊ ςημ απαίςηρη επικϋοχρηπ (με 
Apostille ή Οοξνεμική Ηεόοηρη) αλλξδαπά δημϊρια έγγοατα ϊςαμ καλϋπςξμςαι απϊ διμεοείπ ή πξλσμεοείπ 
ρσμτχμίεπ πξσ έυει ρσμάφει η Δλλάδα (εμδεικςικά «Ρϋμβαρη μξμικήπ ρσμεογαρίαπ μεςανϋ Δλλάδαπ και 
Ιϋποξσ – 05.03.1984» (κσοχςικϊπ μ.1548/1985, «Ρϋμβαρη πεοί απαλλαγήπ απϊ ςημ επικϋοχρη ξοιρμέμχμ 
ποάνεχμ και εγγοάτχμ – 15.09.1977» (κσοχςικϊπ μ.4231/2014)). Δπίρηπ, απαλλάρρξμςαι απϊ ςημ 
απαίςηρη επικϋοχρηπ ή παοϊμξιαπ διαςϋπχρηπ δημϊρια έγγοατα πξσ εκδίδξμςαι απϊ ςιπ αουέπ κοάςξσπ 
μέλξσπ πξσ σπάγξμςαι ρςξμ Ιαμ ΔΔ 2016/1191 για ςημ απλξϋρςεσρη ςχμ απαιςήρεχμ για ςημ σπξβξλή 
ξοιρμέμχμ δημξρίχμ εγγοάτχμ ρςημ ΔΔ, ϊπχπ, εμδεικςικά,  ςξ λεσκϊ πξιμικϊ μηςοόξ, σπϊ ςξμ ϊοξ ϊςι ςα 
ρυεςικά με ςξ γεγξμϊπ ασςϊ δημϊρια έγγοατα εκδίδξμςαι για πξλίςη ςηπ Έμχρηπ απϊ ςιπ αουέπ ςξσ 
κοάςξσπ μέλξσπ ςηπ ιθαγέμειάπ ςξσ.  

Ρημειόμεςαι ϊςι, γίμξμςαι σπξυοεχςικά απξδεκςά εσκοιμή τχςξαμςίγοατα εγγοάτχμ πξσ έυξσμ εκδξθεί 
απϊ αλλξδαπέπ αουέπ και έυξσμ επικσοχθεί απϊ δικηγϊοξ, ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςημ παο. 2 
πεο. β ςξσ άοθοξσ 11 ςξσ μ. 2690/1999 “Ιόδικαπ Διξικηςικήπ Διαδικαρίαπ”, ϊπχπ αμςικαςαρςάθηκε χπ 
άμχ με ςξ άοθοξ 1 παο.2 ςξσ μ.4250/2014. 

Ξι ποχςϊςσπεπ εγγσήρειπ ρσμμεςξυήπ, πλημ ςχμ εγγσήρεχμ πξσ εκδίδξμςαι ηλεκςοξμικά, 
ποξρκξμίζξμςαι, με εσθϋμη ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα, ρε κλειρςϊ τάκελξ, ρςξμ ξπξίξ αμαγοάτεςαι ξ 
απξρςξλέαπ, ςα ρςξιυεία ςξσ παοϊμςξπ διαγχμιρμξϋ και χπ παοαλήπςηπ η Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ, ςξ 
αογϊςεοξ ποιμ ςημ ημεοξμημία και όοα απξρτοάγιρηπ ςχμ ποξρτξοόμ πξσ ξοίζεςαι ρςημ παο. 3.1 
ςηπ παοξϋραπ, άλλχπ η ποξρτξοά απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη, μεςά απϊ γμόμη ςηπ Δπιςοξπήπ 
Διαγχμιρμξϋ.   

Ζ ποξρκϊμιρη ςχμ εγγσήρεχμ ρσμμεςξυήπ ποαγμαςξπξιείςαι είςε με καςάθερη ςξσ χπ άμχ τακέλξσ ρςημ 
σπηοερία ποχςξκϊλλξσ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, είςε με ςημ απξρςξλή ςξσ ςαυσδοξμικόπ, επί απξδείνει. 
ξ βάοξπ απϊδεινηπ ςηπ έγκαιοηπ ποξρκϊμιρηπ τέοει ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ. ξ εμποϊθερμξ 
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απξδεικμϋεςαι με ςημ επίκληρη ςξσ αοιθμξϋ ποχςξκϊλλξσ ή ςημ ποξρκϊμιρη ςξσ ρυεςικξϋ απξδεικςικξϋ 
απξρςξλήπ καςά πεοίπςχρη. 

 Ρςημ πεοίπςχρη πξσ επιλεγεί η απξρςξλή ςξσ τακέλξσ ςηπ εγγϋηρηπ ρσμμεςξυήπ ςαυσδοξμικόπ,  ξ 
ξικξμξμικϊπ τξοέαπ αμαοςά, ετϊρξμ δεμ διαθέςει αοιθμϊ έγκαιοηπ ειραγχγήπ ςξσ τακέλξσ ςξσ ρςξ 
ποχςϊκξλλξ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, ςξ αογϊςεοξ έχπ ςημ ημεοξμημία και όοα απξρτοάγιρηπ ςχμ 
ποξρτξοόμ, μέρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ «Δπικξιμχμία», ςα ρυεςικϊ απξδεικςικϊ ρςξιυείξ ποξρκϊμιρηπ 
(απξδεικςικϊ καςάθερηπ ρε σπηοερίεπ ςαυσδοξμείξσ- ςαυσμεςατξοόμ),  ποξκειμέμξσ μα εμημεοόρει ςημ 
αμαθέςξσρα αουή πεοί ςηπ ςήοηρηπ ςηπ σπξυοέχρήπ ςξσ ρυεςικά με ςημ (εμποϊθερμη) ποξρκϊμιρη ςηπ 
εγγϋηρηπ ρσμμεςξυήπ ςξσ ρςξμ παοϊμςα διαγχμιρμϊ. 

2.4.3 Οεοιευϊμεμα Τακέλξσ «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ- ευμική Οοξρτξοά»  

2.4.3.1 Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ  

α ρςξιυεία και δικαιξλξγηςικά για ςημ ρσμμεςξυή ςχμ ποξρτεοϊμςχμ ρςη διαγχμιρςική διαδικαρία 
πεοιλαμβάμξσμ με πξιμή απξκλειρμξϋ ςα ακϊλξσθα σπϊ α και β ρςξιυεία: α) ςξ Δσοχπαψκϊ Δμιαίξ Έγγοατξ 
Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ), ϊπχπ ποξβλέπεςαι ρςιπ παο. 1 και 3 ςξσ άοθοξσ 79 ςξσ μ. 4412/2016 και ςη ρσμξδεσςική 
σπεϋθσμη δήλχρη με ςημ ξπξία ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ δϋμαςαι μα διεσκοιμίζει ςιπ πληοξτξοίεπ πξσ 
παοέυει με ςξ ΔΔΔΡ ρϋμτχμα με ςημ παο. 9 ςξσ ίδιξσ άοθοξσ, β) ςημ εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ, ϊπχπ 
ποξβλέπεςαι ρςξ άοθοξ 72 ςξσ Μ.4412/2016 και ςιπ παοαγοάτξσπ 2.1.5 και 2.2.2 αμςίρςξιυα ςηπ παοξϋραπ 
διακήοσνηπ.  Ζ εγγσηςική επιρςξλή ρσμμεςξυήπ ποξρκξμίζεςαι ρε έμςσπη μξοτή (ποχςϊςσπξ) εμςϊπ ςοιόμ 
(3) εογαρίμχμ ημεοόμ απϊ ςημ ηλεκςοξμική σπξβξλή. Δπιρημαίμεςαι ϊςι η εμ λϊγχ σπξυοέχρη δεμ ιρυϋει 
για ςιπ εγγσήρειπ ηλεκςοξμικήπ έκδξρηπ (π.υ. εγγσήρειπ ςξσ .Λ.Δ.Δ.Δ.) ξι ξπξίεπ τέοξσμ ποξηγμέμη 
φητιακή σπξγοατή. 

Ξι ποξρτέοξμςεπ ρσμπληοόμξσμ ςξ ρυεςικϊ σπϊδειγμα ΔΔΔΡ,  ςξ ξπξίξ απξςελεί αμαπϊρπαρςξ μέοξπ ςηπ 
παοξϋραπ διακήοσνηπ χπ Οαοάοςημα  ασςήπ.  

Ζ ρσμπλήοχρή ςξσ δϋμαςαι μα ποαγμαςξπξιηθεί με υοήρη ςξσ σπξρσρςήμαςξπ Promitheus ESPDint, 
ποξρβάριμξσ μέρχ ςηπ Διαδικςσακήπ Οϋληπ (www.promitheus.gov.gr) ςξσ ΞΟΡ ΔΡΖΔΖΡ, ή άλληπ ρυεςικήπ 
ρσμβαςήπ πλαςτϊομαπ σπηοεριόμ διαυείοιρηπ ηλεκςοξμικόμ ΔΔΔΡ. Ξι Ξικξμξμικξί Τξοείπ δϋμαμςαι για 
ασςϊ ςξ ρκξπϊ μα ανιξπξιήρξσμ ςξ αμςίρςξιυξ ηλεκςοξμικϊ αουείξ με μξοτϊςσπξ XML πξσ απξςελεί 
επικξσοικϊ ρςξιυείξ ςχμ εγγοάτχμ ςηπ ρϋμβαρηπ. 

ξ ρσμπληοχμέμξ απϊ ςξμ Ξικξμξμικϊ Τξοέα ΔΔΔΡ, καθόπ και η ςσυϊμ ρσμξδεσςική ασςξϋ σπεϋθσμη 
δήλχρη, σπξβάλλξμςαι ρϋμτχμα με ςημ πεοίπςχρη δ΄ ςηπ παοαγοάτξσ 2.4.2.5 ςηπ παοξϋραπ, ρε 
φητιακά σπξγεγοαμμέμξ ηλεκςοξμικϊ αουείξ με μξοτϊςσπξ PDF. 

Για ςημ ρσμπλήοχρη ςξσ Δσοχπαψκξϋ Δμιαίξσ Δγγοάτξσ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ) και ςημ εναγχγή ςχμ αουείχμ 
xml και pdf ξ σπξφήτιξπ μπξοεί: 

 Μα ειρέλθει ρςημ πλαςτϊομα ΔΡΖΔΖΡ ρςη ρελίδα ςξσ διαγχμιρμξϋ και μα «καςεβάρει» ςημ αμαοςημέμη 
εκεί (ρε μξοτή xml) τϊομα. 

 Μα μεςαβεί ρςξμ ιρςϊςξπξ https://espd.eprocurement.gov.gr/ και μα επιλένει ςη γλόρρα (πυ ελλημικά) 
ρςη ρσμέυεια μα επιλένει ςημ επαμαυοηριμξπξίηρη ΔΔΔΡ, μα ςηλετξοςόρει ςξ παοαπάμχ xml αουείξ 

 Μα ρσμπληοόρει ςα ρυεςικά πεδία πξσ εμταμίζξμςαι ρςη τϊομα. 

 Μα επιλένει «εναγχγή xml» και «εναγχγή pdf» ποξκειμέμξσ μα απξθηκεϋρει ςξ αουείξ ρε μξοτή XML και 
pdf αμςίρςξιυα ςξπικά ρςξμ σπξλξγιρςή ςξσ. 

έλξπ σπξγοάτει φητιακά ςξ απξθηκεσμέμξ αουείξ pdf 

Ρε κάθε πεοίπςχρη και αμεναοςήςχπ ςηπ ϋπαονηπ επικξσοικξϋ αουείξσ ςϋπξσ XML, ξι ξικξμξμικξί τξοείπ 
μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιξϋμ ςημ εταομξγή Promitheus-ESPDint και μα δημιξσογξϋμ ςξ EΔΔΡ απϊ ςημ αουή 
(ρςημ πεοίπςχρη ασςή θα επιλένξσμ δημιξσογία μέξσ ΔΔΔΡ): μα ρσμπληοόμξσμ με εσθϋμη ςξσπ ϊλα ςα 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://espd.eprocurement.gov.gr/
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δεδξμέμα πξσ ατξοξϋμ ςξμ εκάρςξςε διαγχμιρμϊ και αματέοξμςαι ρςημ διακήοσνη, μα ρσμπληοόμξσμ ςιπ 
ρυεςικέπ απαμςήρειπ και μα παοάγξσμ αουείξ ςϋπξσ PDF ποξκειμέμξσ μα ςξ σπξγοάφξσμ φητιακά και μα 
ςξ επιρσμάφξσμ ρςα ρσμημμέμα ςηπ ηλεκςοξμικήπ ποξρτξοάπ ςξσπ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ. 

Ξδηγίεπ ρσμπλήοχρηπ και πληοξτξοίεπ για ςξ ΔΔΔΡ βοίρκξμςαι ρςημ ενήπ διεϋθσμρη  ςξσ ιρςξςϊπξσ ςξσ 
ΔΡΖΔΖΡ: 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470
3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%
26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61 

Δπιρημαίμεςαι ϊςι επειδή ρςημ ρυεςική σπηοερία ςηπ διαδικςσακήπ πλαςτϊομαπ PromitheusESPDint  
πξσ πλέξμ διαθέςει ρε εθμικϊ επίπεδξ ςξ ΔΡΖΔΖΡ, ςξ ποϊςσπξ ΔΔΔΡ δεμ έυει 
ποξραομξρθεί/επικαιοξπξιηθεί ρϋμτχμα με ςιπ αλλαγέπ πξσ επήλθαμ με ςξ μ. 4782/2021, ξ 
ξικξμξμικϊπ τξοέαπ  ςξ ρσμπληοόμει χπ έυει, εμ ςξϋςξιπ ξι ρυεςικέπ δηλόρειπ ςξσ λξγίζξμςαι και 
εκλαμβάμξμςαι χπ ασςέπ απαιςξϋμςαι ρςξ μ.4782/2021, και ςημ παοξϋρα διακήοσνη, καθόπ δεμ 
στίρςαςαι δσμαςϊςηςα παοέμβαρηπ ρςξ ρυεςικϊ αουείξ xml. 

Ξι εμόρειπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ πξσ σπξβάλλξσμ κξιμή ποξρτξοά, σπξβάλλξσμ ςξ ΔΔΔΡ για κάθε 
ξικξμξμικϊ τξοέα πξσ ρσμμεςέυει ρςημ έμχρη. 

Δπιρημαίμεςαι ϊςι επειδή η ποξπ αμάθερη ρϋμβαρη σπξδιαιοείςαι ρε ςμήμαςα και ςα κοιςήοια επιλξγήπ 
πξικίλλξσμ απϊ ςμήμα ρε ςμήμα, ποέπει μα ρσμπληοόμεςαι έμα ΔΔΔΡ για κάθε ςμήμα. 

2.4.3.2 ευμική Οοξρτξοά 

H ςευμική ποξρτξοά θα ποέπει μα καλϋπςει ϊλεπ ςιπ απαιςήρειπ και ςιπ ποξδιαγοατέπ πξσ έυξσμ ςεθεί απϊ 
ςημ αμαθέςξσρα αουή ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςα Οαοαοςήμαςα I και III ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ, 
πεοιγοάτξμςαπ ακοιβόπ πόπ ξι ρσγκεκοιμέμεπ απαιςήρειπ και ποξδιαγοατέπ πληοξϋμςαι. Οεοιλαμβάμει 
ιδίχπ ςα έγγοατα και δικαιξλξγηςικά, βάρει ςχμ ξπξίχμ θα ανιξλξγηθεί η καςαλληλϊςηςα ςχμ 
ποξρτεοϊμεμχμ σπηοεριόμ, με βάρη ςξ κοιςήοιξ αμάθερηπ, ρϋμτχμα με ςα αμαλσςικόπ αματεοϊμεμα ρςξ 
χπ άμχ Οαοάοςημα. Δπίρηπ πεοιλαμβάμει ςα έγγοατα και δικαιξλξγηςικά με ςα ξπξία ςεκμηοιόμξμςαι ςα 
κοιςήοια πξιξςικήπ επιλξγήπ ςχμ παοαγοάτχμ 2.2.6 ευμική και επαγγελμαςική ικαμϊςηςα, και 2.2.7 
Οοϊςσπα διαρτάλιρηπ πξιϊςηςαπ και ποϊςσπα πεοιβαλλξμςικήπ διαυείοιρηπ ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ 
ποξκειμέμξσ μα καςαρςεί ετικςή η ανιξλϊγηρη ςχμ ςευμικόμ ποξρτξοόμ. 

H ςευμική ποξρτξοά ρσμςάρρεςαι ρσμπληοόμξμςαπ ςημ αμςίρςξιυη ειδική ηλεκςοξμική τϊομα ςξσ 
ρσρςήμαςξπ. Ρςη ρσμέυεια ςξ ρϋρςημα παοάγει ρυεςικϊ ηλεκςοξμικϊ αουείξ, ρε μξοτή pdf, ςξ ξπξίξ 
σπξγοάτεςαι ηλεκςοξμικά. Απϊ ςξ ρϋρςημα εκδίδεςαι ηλεκςοξμική απϊδεινη σπξβξλήπ ποξρτξοάπ. 

Διδικϊςεοα, για ςημ απϊδεινη ςηπ ςευμικήπ ικαμϊςηςαπ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.6 ξι ξικξμξμικξί τξοείπ 
ποξρκξμίζξσμ ρσμβάρειπ, ή/και βεβαιόρειπ καλήπ εκςέλερηπ ή/και βεβαιόρειπ έογχμ ή εογξδξςόμ. Ξ 
ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ξτείλει μα απξδείνει ϊςι καλϋπςει ςιπ ελάυιρςεπ ποξωπξθέρειπ ρσμμεςξυήπ πξσ 
αματέοξμςαι ρςημ παοάγοατξ 2.2.6α, καςαθέςξμςαπ καςάλξγξ με ρσμξπςική πεοιγοατή ςχμ κσοιϊςεοχμ, 
ρυεςικόμ με ςα αμχςέοχ θεμαςικά αμςικείμεμα, έογχμ με έμδεινη ςηπ ξικξμξμικήπ ςξσπ ανίαπ, ςξσ υοϊμξσ 
σλξπξίηρηπ και ςξσ απξδέκςη, καθόπ και ςξσ πξρξρςξϋ ρσμμεςξυήπ ςξσ ρε ασςϊ.  

Για ςημ απϊδεινη ςηπ εμπειοίαπ ςηπ ξμάδαπ έογξσ ξτείλει μα καςαθέρει πίμακα ρςελευόμ και ενχςεοικόμ 
ρσμεογαςόμ ρϋμτχμα με ςξ ακϊλξσθξ σπϊδειγμα: 

 
 

 
Α/Α 

 
Ονομαηεπώνςμο 
Μέλοςρ Ομάδαρ 
Έπγος 

 
Εηαιπεία (ζε 

πεπίπηωζη Ένωζηρ ή 
Κοινοππαξίαρ) 

Ρόλορ ζηην Ομάδα Έπγος –Θέζη 
ζηο ζσήμα ςλοποίηζηρ δηλ. 
Υπεύθςνορ Έπγος, ή 

εμπειπογνώμοναρ ή 

μέλορ ομάδαρ έπγος 

Πποηεινόμενοι 
Ανθπωπομήνερ 
απαζσόληζηρ 

ζηο έπγο 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629%23@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629%23@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629%23@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
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Ξ σπξφήτιξπ Αμάδξυξπ, ρσμπληοχμαςικά με ςξμ αμχςέοχ Οίμακα, θα ποέπει μα καςαθέρει δηλόρειπ 
ρσμεογαρίαπ ςχμ ενχςεοικόμ ρσμεογαςόμ σπϊ ςημ μξοτή Σπεϋθσμηπ Δήλχρηπ ςχμ ενχςεοικόμ 
ρσμεογαςόμ (δεμ απαιςείςαι ςξ γμήριξ ςηπ σπξγοατήπ). 

 
Αμαλσςικά Βιξγοατικά Ρημειόμαςα ϊλχμ ςχμ μελόμ ςηπ Ξμάδαπ Έογξσ ρσμξδεσϊμεμα απϊ Σπεϋθσμη 
Δήλχρη κάθε μέλξσπ ςηπ ξμάδαπ έογξσ πεοί ακοίβειαπ ςχμ ρςξιυείχμ ςξσ βιξγοατικξϋ ρημειόμαςξπ ςξσπ. 
 
Δπίρηπ, για ςημ απϊδεινη ςηπ ρσμμϊοτχρήπ ςξσπ με ποϊςσπα διαρτάλιρηπ πξιϊςηςαπ ςηπ παοαγοάτξσ 
2.2.7 ξι ξικξμξμικξί τξοείπ ποξρκξμίζξσμ επικσοχμέμξ αμςίγοατξ ςξσ ποξςϋπξσ διαρτάλιρηπ πξιϊςηςαπ 
ENISO 9001:2015 ή ιρξδϋμαμξσ, με πεδίξ εταομξγήπ: Οαοξυή ρσμβξσλεσςικόμ σπηοεριόμ ρε τξοείπ ςξσ 
δημξρίξσ ςξμέα και διαυείοιρηπ έογχμ, ρυεδιαρμϊ διαυείοιρη και σλξπξίηρη έογχμ υοημαςξδξςξϋμεμχμ 
απϊ εθμικξϋπ ή/και εσοχπαψκξϋπ πϊοξσπ, απϊ διαπιρςεσμέμξσπ τξοείπ πιρςξπξίηρηπ, πξσ μα είμαι ρε ιρυϋ 
ςϊρξ καςά ςημ καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ ποξρτξοόμ ϊρξ και καςά ςημ σπξβξλή ςχμ 
δικαιξλξγηςικόμ καςακϋοχρηπ. 

Ζ αμαθέςξσρα αουή αμαγμχοίζει ιρξδϋμαμα πιρςξπξιηςικά πξσ έυξσμ εκδξθεί απϊ τξοείπ διαπιρςεσμέμξσπ 
απϊ ιρξδϋμαμξσπ Ξογαμιρμξϋπ διαπίρςεσρηπ, εδοεϋξμςεπ και ρε άλλα κοάςη - μέλη. Δπίρηπ, κάμει δεκςά 
άλλα απξδεικςικά ρςξιυεία για ιρξδϋμαμα μέςοα διαρτάλιρηπ πξιϊςηςαπ, ετϊρξμ ξ εμδιατεοϊμεμξπ 
ξικξμξμικϊπ τξοέαπ δεμ είυε ςη δσμαςϊςηςα μα απξκςήρει ςα εμ λϊγχ πιρςξπξιηςικά εμςϊπ ςχμ ρυεςικόμ 
ποξθερμιόμ για λϊγξσπ για ςξσπ ξπξίξσπ δεμ εσθϋμεςαι ξ ίδιξπ, σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι ξ ξικξμξμικϊπ 
τξοέαπ απξδεικμϋει ϊςι ςα ποξςειμϊμεμα μέςοα διαρτάλιρηπ πξιϊςηςαπ πληοξϋμ ςα απαιςξϋμεμα ποϊςσπα 
διαρτάλιρηπ πξιϊςηςαπ. 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ αματέοξσμ ςξ ςμήμα ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ ποξςίθεμςαι μα αμαθέρξσμ σπϊ μξοτή 

σπεογξλαβίαπ ρε ςοίςξσπ, καθόπ και ςξσπ σπεογξλάβξσπ πξσ ποξςείμξσμ, χπ ασςϊ απξςσπόμεςαι και ρςξ 

ΔΔΔΡ (έμα ΔΔΔΡ για κάθε ςμήμα). 

Ρε πεοίπςχρη έμχρηπ ποξμηθεσςόμ ή κξιμξποανίαπ, ςα ςευμικά ρςξιυεία ποέπει μα σπξβάλλξμςαι 
νευχοιρςά για κάθε μέλξπ ςηπ πλημ ςηπ απαίςηρηπ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.7, η ξπξία αοκεί μα καλϋπςεςαι 
αθοξιρςικά απϊ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ρςημ έμχρη ασςή.  

Ρε πεοίπςχρη μη σπξβξλήπ ή καςά παοέκκλιρη, ςχμ απαιςήρεχμ ςηπ διακήοσνηπ, σπξβξλήπ 

δικαιξλξγηςικόμ ςξσ σπξτακέλξσ «Δικαιξλξγηςικά ρσμμεςξυήπ – ςευμική ποξρτξοά», η ποξρτξοά 

απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. 

2.4.4 Οεοιευϊμεμα Τακέλξσ «Ξικξμξμική Οοξρτξοά» / οϊπξπ ρϋμςανηπ και σπξβξλήπ ξικξμξμικόμ 
ποξρτξοόμ 

Ζ Ξικξμξμική Οοξρτξοά ρσμςάρρεςαι με βάρη ςξ αμαγοατϊμεμξ ρςημ παοξϋρα κοιςήοιξ αμάθερηπ βάρει 
βέλςιρςηπ ρυέρηπ πξιϊςηςαπ – ςιμήπ, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ Οαοάοςημα IV ςηπ παοξϋραπ 
διακήοσνηπ.  

Ζ ςιμή ςηπ παοευϊμεμηπ σπηοερίαπ δίμεςαι ρε εσοό. 

Ηα πεοιλαμβάμξμςαι δσξ αουεία 

1. Ζ ξικξμξμική ποξρτξοά ρσρςήμαςξπ, ρςημ ξπξία θα ρσμπληοχθεί η ποξρτεοϊμεμη ςιμή άμεσ ΤΟΑ 
για κάθε εογαρία είςε ςξσ μήμαςξπ Α είςε ςξσ μήμαςξπ Β  
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2. Ηα σπξβληθεί και ποϊςσπξ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ ρε αουείξ μξοτήπ pdf φητιακά 
σπξγεγοαμμέμξ απϊ ςξμ μϊμιμξ εκποϊρχπξ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα, ρϋμτχμα με ςξ Οαοάοςημα IV ςηπ 
παοξϋραπ διακήοσνηπ. 

Ζ αμαγοατή ςηπ ςιμήπ ρε ΔΣΠΩ, μπξοεί μα γίμεςαι με δϋξ δεκαδικά φητία, ετϊρξμ υοηριμξπξιείςαι ρε 
εμδιάμερξσπ σπξλξγιρμξϋπ. ξ γεμικϊ ρϋμξλξ ρςοξγγσλξπξιείςαι ρε δσξ δεκαδικά φητία, ποξπ ςα άμχ 
εάμ ςξ ςοίςξ δεκαδικϊ φητίξ είμαι ίρξ ή μεγαλϋςεοξ ςξσ πέμςε και ποξπ ςα κάςχ εάμ είμαι μικοϊςεοξ ςξσ 
πέμςε.  

Ρςημ ςιμή πεοιλαμβάμξμςαι ξι σπέο ςοίςχμ κοαςήρειπ, χπ και κάθε άλλη επιβάοσμρη, ρϋμτχμα με ςημ 
κείμεμη μξμξθερία, μη ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α., για ςημ παοξυή ςχμ σπηοεριόμ ρςξμ ςϊπξ και με ςξμ 
ςοϊπξ πξσ ποξβλέπεςαι ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ.  

Ξι σπέο ςοίςχμ κοαςήρειπ σπϊκειμςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ αμαλξγικϊ ςέλξπ υαοςξρήμξσ 3% και ρςημ επ’ 
ασςξϋ ειρτξοά σπέο ΞΓΑ 20%.  

Δπιρημαίμεςαι ϊςι ςξ εκάρςξςε πξρξρςϊ Τ.Ο.Α. επί ςξιπ εκαςϊ, ςηπ αμχςέοχ ςιμήπ θα σπξλξγίζεςαι 
ασςϊμαςα απϊ ςξ ρϋρςημα. 

Ξι ποξρτεοϊμεμεπ ςιμέπ είμαι ρςαθεοέπ καθ’ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ και δεμ αμαποξραομϊζξμςαι.  

Ωπ απαοάδεκςεπ θα απξοοίπςξμςαι ποξρτξοέπ ρςιπ ξπξίεπ: α) δεμ δίμεςαι ςιμή ρε ΔΣΠΩ ή πξσ καθξοίζεςαι 
ρυέρη ΔΣΠΩ ποξπ νέμξ μϊμιρμα, β) δεμ ποξκϋπςει με ρατήμεια η ποξρτεοϊμεμη ςιμή, με ςημ επιτϋλανη 
ςηπ παο. 4 ςξσ άοθοξσ 102 ςξσ μ. 4412/2016 και γ) η ςιμή σπεοβαίμει ςξμ ποξωπξλξγιρμϊ ςηπ ρϋμβαρηπ 
πξσ καθξοίζεςαι και ςεκμηοιόμεςαι απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή ρςημ παοάγοατξ 1.3 και ρςξ Οαοάοςημα I 
ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ.  

Δμαλλακςικέπ ποξρτξοέπ ή αμςιποξρτξοέπ δεμ γίμξμςαι δεκςέπ και αμ σπξβληθξϋμ απξοοίπςξμςαι χπ 
απαοάδεκςεπ. 

Ξι ςιμέπ ςχμ ποξρτξοόμ δεμ σπϊκειμςαι ρε μεςαβξλή καςά ςη διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ Οοξρτξοάπ. Ρε 
πεοίπςχρη πξσ ζηςηθεί παοάςαρη ςηπ διάοκειαπ ιρυϋξπ ςηπ Οοξρτξοάπ, ξι σπξφήτιξι Αμάδξυξι δε 
δικαιξϋμςαι, καςά ςη γμχρςξπξίηρη ςηπ ρσγκαςάθερήπ ςξσπ για ςημ παοάςαρη ασςή μα σπξβάλλξσμ μέξσπ 
πίμακεπ ςιμόμ ή μα ςξσπ ςοξπξπξιήρξσμ. 

Ρε πεοίπςχρη μη σπξβξλήπ ή καςά παοέκκλιρη, ςχμ απαιςήρεχμ ςηπ διακήοσνηπ, σπξβξλήπ 
δικαιξλξγηςικόμ ςξσ σπξτακέλξσ «Ξικξμξμική Οοξρτξοά», η ποξρτξοά απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. 
Δεμ αμαγμχοίζεςαι, δεμ θεοαπεϋεςαι εκ ςχμ σρςέοχμ και ξδηγεί σπξυοεχςικά ρε απϊοοιφη ςηπ 
ποξρτξοάπ η εκ παοαδοξμήπ σπξβξλή δικαιξλξγηςικόμ ςηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ ρςξμ (σπξ) τάκελξ 
«Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ – ευμική Οοξρτξοά». Ξμξίχπ, δεμ αμαγμχοίζεςαι, δεμ θεοαπεϋεςαι εκ ςχμ 
σρςέοχμ και ξδηγεί ρε απϊοοιφη ςηπ ποξρτξοάπ (λϊγχ μη εϋοερηπ καςά ςημ ηλεκςοξμική απξρτοάγιρη 
ςξσ (σπξ) τακέλξσ «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ – ευμική Οοξρτξοά»), η εκ παοαδοξμήπ σπξβξλή 
δικαιξλξγηςικξϋ ρσμμεςξυήπ ή δικαιξλξγηςικξϋ ςηπ ςευμικήπ ποξρτξοάπ ρςξμ σπξτάκελξ «Ξικξμξμική 
Οοξρτξοά». 

2.4.5 Υοϊμξπ ιρυϋξπ ςχμ ποξρτξοόμ  

Ξι σπξβαλλϊμεμεπ ποξρτξοέπ ιρυϋξσμ και δερμεϋξσμ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ για διάρςημα ςοιακξρίχμ 
ενήμςα πέμςε (365) ημεοξλξγιακόμ ημεοόμ απϊ ςημ επϊμεμη ςηπ καςαληκςικήπ ημεοξμημίαπ σπξβξλήπ 
ποξρτξοόμ ςξσ διαγχμιρμξϋ.  

Οοξρτξοά η ξπξία ξοίζει υοϊμξ ιρυϋξπ μικοϊςεοξ απϊ ςξμ αμχςέοχ ποξβλεπϊμεμξ απξοοίπςεςαι. 

Ζ ιρυϋπ ςηπ ποξρτξοάπ μπξοεί μα παοαςείμεςαι εγγοάτχπ, ετϊρξμ ςξϋςξ ζηςηθεί απϊ ςημ αμαθέςξσρα 
αουή, ποιμ απϊ ςη λήνη ςηπ, με αμςίρςξιυη παοάςαρη ςηπ εγγσηςικήπ επιρςξλήπ ρσμμεςξυήπ ρϋμτχμα με ςα 
ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 72 παο. 1 α ςξσ μ. 4412/2016 και ςημ παοάγοατξ 2.2.2. ςηπ παοξϋραπ, κας' αμόςαςξ 
ϊοιξ για υοξμικϊ διάρςημα ίρξ με ςημ ποξβλεπϊμεμη χπ άμχ αουική διάοκεια. Ρε πεοίπςχρη αιςήμαςξπ ςηπ 
αμαθέςξσραπ αουήπ για παοάςαρη ςηπ ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ, για ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ, πξσ 
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απξδέυςηκαμ ςημ παοάςαρη, ποιμ ςη λήνη ιρυϋξπ ςχμ ποξρτξοόμ ςξσπ, ξι ποξρτξοέπ ιρυϋξσμ και ςξσπ 
δερμεϋξσμ  για ςξ επιπλέξμ ασςϊ υοξμικϊ διάρςημα. 

Λεςά ςη λήνη και ςξσ παοαπάμχ αμόςαςξσ ξοίξσ υοϊμξσ παοάςαρηπ ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ, ςα 
απξςελέρμαςα ςηπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ μαςαιόμξμςαι, εκςϊπ αμ η αμαθέςξσρα αουή κοίμει, καςά 
πεοίπςχρη, αιςιξλξγημέμα, ϊςι η ρσμέυιρη ςηπ διαδικαρίαπ ενσπηοεςεί ςξ δημϊριξ ρσμτέοξμ, ξπϊςε ξι 
ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςη διαδικαρία μπξοξϋμ μα επιλένξσμ είςε μα παοαςείμξσμ ςημ 
ποξρτξοά και ςημ εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ ςξσπ, ετϊρξμ ςξσπ ζηςηθεί ποιμ ςημ πάοξδξ ςξσ αμχςέοχ 
αμόςαςξσ ξοίξσ παοάςαρηπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσπ είςε ϊυι. Ρςημ ςελεσςαία πεοίπςχρη, η διαδικαρία 
ρσμευίζεςαι με ϊρξσπ παοέςειμαμ ςιπ ποξρτξοέπ ςξσπ και απξκλείξμςαι ξι λξιπξί ξικξμξμικξί τξοείπ. 

Ρε πεοίπςχρη πξσ λήνει ξ υοϊμξπ ιρυϋξπ ςχμ ποξρτξοόμ και δεμ ζηςηθεί παοάςαρη ςηπ ποξρτξοάπ, η 
αμαθέςξσρα αουή δϋμαςαι με αιςιξλξγημέμη απϊταρή ςηπ, ετϊρξμ η εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ ενσπηοεςεί ςξ 
δημϊριξ ρσμτέοξμ, μα ζηςήρει εκ ςχμ σρςέοχμ απϊ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςη 
διαδικαρία μα παοαςείμξσμ ςημ ποξρτξοά ςξσπ. 

2.4.6 Κϊγξι απϊοοιφηπ ποξρτξοόμ 

H αμαθέςξσρα αουή με βάρη ςα απξςελέρμαςα ςξσ ελέγυξσ και ςηπ ανιξλϊγηρηπ ςχμ ποξρτξοόμ, 
απξοοίπςει, ρε κάθε πεοίπςχρη, ποξρτξοά: 

α) η ξπξία απξκλίμει απϊ απαοάβαςξσπ ϊοξσπ πεοί ρϋμςανηπ και σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ, ή δεμ 
σπξβάλλεςαι εμποϊθερμα με ςξμ ςοϊπξ και με ςξ πεοιευϊμεμξ πξσ ξοίζεςαι ρςημ παοξϋρα και 
ρσγκεκοιμέμα ρςιπ παοαγοάτξσπ 2.4.1 (Γεμικξί ϊοξι σπξβξλήπ ποξρτξοόμ), 2.4.2. (Υοϊμξπ και ςοϊπξπ 
σπξβξλήπ ποξρτξοόμ), 2.4.3. (Οεοιευϊμεμξ τακέλχμ δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ, ςευμικήπ 
ποξρτξοάπ), 2.4.4. (Οεοιευϊμεμξ τακέλξσ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ, ςοϊπξπ ρϋμςανηπ και σπξβξλήπ 
ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ), 2.4.5. (Υοϊμξπ ιρυϋξπ ποξρτξοόμ), 3.1. (Απξρτοάγιρη και ανιξλϊγηρη 
ποξρτξοόμ), 3.2 (Οοϊρκληρη σπξβξλήπ δικαιξλξγηςικόμ ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ) ςηπ παοξϋραπ,  

β) η ξπξία πεοιέυει αςελείπ, ελλιπείπ, αρατείπ ή λαμθαρμέμεπ πληοξτξοίεπ ή ςεκμηοίχρη, 
ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ πληοξτξοιόμ πξσ πεοιέυξμςαι ρςξ ΔΔΔΡ, ετϊρξμ ασςέπ δεμ επιδέυξμςαι 
ρσμπλήοχρηπ, διϊοθχρηπ, απξρατήμιρηπ ή διεσκοίμιρηπ ή, ετϊρξμ επιδέυξμςαι, δεμ έυξσμ 
απξκαςαρςαθεί απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα, εμςϊπ ςηπ ποξκαθξοιρμέμηπ ποξθερμίαπ, ρϋμτχμα ςξ άοθοξ 102 
ςξσ μ. 4412/2016 και ςημ παο. 3.1.2.1 ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ, 

γ) για ςημ ξπξία ξ ποξρτέοχμ δεμ παοάρυει ςιπ απαιςξϋμεμεπ ενηγήρειπ, εμςϊπ ςηπ ποξκαθξοιρμέμηπ 
ποξθερμίαπ ή η ενήγηρη δεμ είμαι απξδεκςή απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή ρϋμτχμα με ςημ παο. 3.1.2.1 ςηπ 
παοξϋραπ και ςα άοθοα 102 και 103 ςξσ μ. 4412/2016, 

δ) η ξπξία είμαι εμαλλακςική ποξρτξοά 

ε) η ξπξία σπξβάλλεςαι απϊ έμαμ ποξρτέοξμςα πξσ έυει σπξβάλλει δϋξ ή πεοιρρϊςεοεπ ποξρτξοέπ. Ξ 
πεοιξοιρμϊπ ασςϊπ ιρυϋει, σπϊ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3.3 πεο.γ ςηπ παοξϋραπ ( πεο. γ΄ ςηπ 
παο. 4 ςξσ άοθοξσ73 ςξσ μ. 4412/2016) και ρςημ πεοίπςχρη εμόρεχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ με κξιμά μέλη, 
καθόπ και ρςημ πεοίπςχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ πξσ ρσμμεςέυξσμ είςε ασςξςελόπ είςε χπ μέλη εμόρεχμ.  

ρς) η ξπξία είμαι σπϊ αίοερη, 

ζ) η ξπξία θέςει ϊοξ αμαποξραομξγήπ,  

η) για ςημ ξπξία ξ ποξρτέοχμ δεμ παοάρυει, εμςϊπ απξκλειρςικήπ ποξθερμίαπ είκξρι (20) ημεοόμ απϊ ςημ 
κξιμξπξίηρη ρε ασςϊμ ρυεςικήπ ποϊρκληρηπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, ενηγήρειπ αματξοικά με ςημ ςιμή ή ςξ 
κϊρςξπ πξσ ποξςείμει  ρε ασςήμ, ρςημ πεοίπςχρη πξσ η ποξρτξοά ςξσ ταίμεςαι αρσμήθιρςα υαμηλή ρε 
ρυέρη με ςιπ σπηοερίεπ, ρϋμτχμα με ςημ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 88 ςξσ μ.4412/2016, 

θ) ετϊρξμ διαπιρςχθεί ϊςι είμαι αρσμήθιρςα υαμηλή διϊςι δε ρσμμξοτόμεςαι με ςιπ ιρυϋξσρεπ  
σπξυοεόρειπ ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 18 ςξσ μ.4412/2016, 

ι) η ξπξία παοξσριάζει απξκλίρειπ χπ ποξπ ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ ςηπ ρϋμβαρηπ, 
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ια) η ξπξία παοξσριάζει ελλείφειπ χπ ποξπ ςα δικαιξλξγηςικά πξσ ζηςξϋμςαι απϊ ςα έγγοατα ςηπ 
παοξϋραπ διακήοσνηπ, ετϊρξμ ασςέπ δεμ θεοαπεσςξϋμ απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα με ςημ σπξβξλή ή ςη 
ρσμπλήοχρή ςξσπ, εμςϊπ ςηπ ποξκαθξοιρμέμηπ ποξθερμίαπ, ρϋμτχμα με ςα άοθοα 102 και 103 ςξσ 
μ.4412/2016, 

ιβ) εάμ απϊ ςα δικαιξλξγηςικά ςξσ άοθοξσ 103 ςξσ μ. 4412/2016, πξσ ποξρκξμίζξμςαι απϊ ςξμ ποξρχοιμϊ 
αμάδξυξ, δεμ απξδεικμϋεςαι η μη ρσμδοξμή ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3 ςηπ παοξϋραπ 
ή η πλήοχρη μιαπ ή πεοιρρϊςεοχμ απϊ ςιπ απαιςήρειπ ςχμ κοιςηοίχμ πξιξςικήπ επιλξγήπ, ρϋμτχμα με ςιπ 
παοαγοάτξσπ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, πεοί κοιςηοίχμ επιλξγήπ, 

ιγ) εάμ καςά ςξμ έλεγυξ ςχμ χπ άμχ δικαιξλξγηςικόμ ςξσ άοθοξσ 103 ςξσ μ.4412/2016, διαπιρςχθεί ϊςι ςα 
ρςξιυεία πξσ δηλόθηκαμ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 79 ςξσ μ. 4412/2016, είμαι εκ ποξθέρεχπ απαςηλά, ή ϊςι 
έυξσμ σπξβληθεί πλαρςά απξδεικςικά ρςξιυεία. 

 



ΑΔΑ: 6045ΟΡ1Υ-786



 

 

 

ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΓΟΥ: 

«Ραροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν για τθν Τεχνικι Υποςτιριξθ του ζργου «Joint flood risk governance and management in the Axios/Vardar 
cross border area» με ακρωνφμιο FLOODSHIELD» (MIS 5062181) που υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ 
Συνεργαςίασ Interreg “Ελλάδα – Δθμοκρατία Βόρειασ Μακεδονίασ 2014-2020”» 

 

Το ζργο FLOODSHIELD ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν 

57  

3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1  Αποζθπάγιζη και αξιολόγηζη πποζθοπών  

3.1.1 Ζλεκςοξμική απξρτοάγιρη ποξρτξοόμ 

ξ πιρςξπξιημέμξ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ, για ςημ απξρτοάγιρη ςχμ  ποξρτξοόμ αομϊδιξ ϊογαμξ ςηπ Αμαθέςξσραπ 
Αουήπ, ήςξι η επιςοξπή διεμέογειαπ/επιςοξπή ανιξλϊγηρηπ, ετενήπ Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ, ποξβαίμει 
ρςημ έμαονη ςηπ διαδικαρίαπ ηλεκςοξμικήπ απξρτοάγιρηπ ςχμ τακέλχμ ςχμ ποξρτξοόμ, καςά ςξ άοθοξ 
100 ςξσ μ. 4412/2016, ακξλξσθόμςαπ ςα ενήπ ρςάδια: 

 Ζλεκςοξμική Απξρτοάγιρη ςξσ (σπϊ)τακέλξσ «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ-ευμική 
Οοξρτξοά», ςημ 09η-03-2023 και όοα 10:00 π.μ.  

 Ζλεκςοξμική Απξρτοάγιρη ςξσ (σπϊ)τακέλξσ «Ξικξμξμική Οοξρτξοά», καςά ςημ 
ημεοξμημία και όοα πξσ θα ξοίρει η Αμαθέςξσρα Αουή 

 

Ρε κάθε ρςάδιξ ςα ρςξιυεία ςχμ ποξρτξοόμ πξσ απξρτοαγίζξμςαι είμαι καςαουήμ ποξρβάριμα μϊμξ ρςα 
μέλη ςηπ Δπιςοξπήπ Διαγχμιρμξϋ και ςημ Αμαθέςξσρα Αουή. 

 

3.1.2 Ανιξλϊγηρη ποξρτξοόμ 

3.1.2.1 Λεςά ςημ καςά πεοίπςχρη ηλεκςοξμική απξρτοάγιρη ςχμ ποξρτξοόμ η Αμαθέςξσρα Αουή 
ποξβαίμει ρςημ ανιξλϊγηρη ασςόμ, μέρχ ςχμ αομϊδιχμ πιρςξπξιημέμχμ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ ξογάμχμ ςηπ, 
εταομξζϊμεμχμ καςά ςα λξιπά ςχμ κειμέμχμ διαςάνεχμ. 

Ζ αμαθέςξσρα αουή, ςηοόμςαπ ςιπ αουέπ ςηπ ίρηπ μεςαυείοιρηπ και ςηπ διατάμειαπ, ζηςά απϊ ςξσπ 
ποξρτέοξμςεπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ, ϊςαμ ξι πληοξτξοίεπ ή η ςεκμηοίχρη πξσ ποέπει μα σπξβάλλξμςαι 
είμαι ή εμταμίζξμςαι ελλιπείπ ή λαμθαρμέμεπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ εκείμχμ ρςξ ΔΔΔΡ, ή ϊςαμ λείπξσμ 
ρσγκεκοιμέμα έγγοατα, μα σπξβάλλξσμ, μα ρσμπληοόμξσμ, μα απξρατημίζξσμ ή μα ξλξκληοόμξσμ ςιπ 
ρυεςικέπ πληοξτξοίεπ ή ςεκμηοίχρη, εμςϊπ ποξθερμίαπ ϊυι μικοϊςεοηπ ςχμ δέκα (10) ημεοόμ και ϊυι 
μεγαλϋςεοηπ ςχμ είκξρι (20) ημεοόμ απϊ ςημ ημεοξμημία κξιμξπξίηρηπ ρε ασςξϋπ ςηπ ρυεςικήπ 
ποϊρκληρηπ. Ζ ρσμπλήοχρη ή η απξρατήμιρη ζηςείςαι και γίμεςαι απξδεκςή σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι δεμ 
ςοξπξπξιείςαι η ποξρτξοά ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα και ϊςι ατξοά ρε ρςξιυεία ή δεδξμέμα, ςχμ ξπξίχμ 
είμαι αμςικειμεμικά ενακοιβόριμξπ ξ ποξγεμέρςεοξπ υαοακςήοαπ ρε ρυέρη με ςξ πέοαπ ςηπ καςαληκςικήπ 
ποξθερμίαπ παοαλαβήπ ποξρτξοόμ. α αμχςέοχ ιρυϋξσμ κας΄ αμαλξγίαμ και για ςσυϊμ ελλείπξσρεπ 
δηλόρειπ, σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι βεβαιόμξσμ γεγξμϊςα αμςικειμεμικόπ ενακοιβόριμα. 

Διδικϊςεοα : 

α) Ζ Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ ενεςάζει αουικά  ςημ ποξρκϊμιρη ςηπ εγγϋηρηπ ρσμμεςξυήπ, ρϋμτχμα με ςημ 
παο. 1 ςξσ άοθοξσ 72. Ρε πεοίπςχρη παοάλειφηπ ποξρκϊμιρηπ, είςε ςηπ εγγϋηρηπ ρσμμεςξυήπ 
ηλεκςοξμικήπ έκδξρηπ, μέυοι ςημ καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ ποξρτξοόμ, είςε ςξσ ποχςξςϋπξσ 
ςηπ έμςσπηπ εγγϋηρηπ ρσμμεςξυήπ, μέυοι ςημ ημεοξμημία και όοα απξρτοάγιρηπ, η Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ 
ρσμςάρρει ποακςικϊ ρςξ ξπξίξ ειρηγείςαι ςημ απϊοοιφη ςηπ ποξρτξοάπ χπ απαοάδεκςηπ.  

Ρςη ρσμέυεια εκδίδεςαι απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή απϊταρη, με ςημ ξπξία επικσοόμεςαι ςξ αμχςέοχ 
ποακςικϊ. Ζ απϊταρη απϊοοιφηπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ παοϊμςξπ εδατίξσ εκδίδεςαι ποιμ απϊ ςημ έκδξρη 
ξπξιαρδήπξςε άλληπ απϊταρηπ ρυεςικά με ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ ςηπ ξικείαπ διαδικαρίαπ 
αμάθερηπ ρϋμβαρηπ και κξιμξπξιείςαι ρε ϊλξσπ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ με επιμέλεια ασςήπ μέρχ ςηπ 
λειςξσογικϊςηςαπ ςηπ «Δπικξιμχμίαπ» ςξσ ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ. 



ΑΔΑ: 6045ΟΡ1Υ-786



 

 

 

ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΓΟΥ: 

«Ραροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν για τθν Τεχνικι Υποςτιριξθ του ζργου «Joint flood risk governance and management in the Axios/Vardar 
cross border area» με ακρωνφμιο FLOODSHIELD» (MIS 5062181) που υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ 
Συνεργαςίασ Interreg “Ελλάδα – Δθμοκρατία Βόρειασ Μακεδονίασ 2014-2020”» 

 

Το ζργο FLOODSHIELD ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν 

58  

Ιαςά ςηπ εμ λϊγχ απϊταρηπ υχοεί ποξδικαρςική ποξρτσγή, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςημ παοάγοατξ 
3.4 ςηπ παοξϋραπ. 

Ζ αμαθέςξσρα αουή επικξιμχμεί παοάλληλα με ςξσπ τξοείπ πξσ τέοξμςαι μα έυξσμ εκδόρει ςιπ εγγσηςικέπ 
επιρςξλέπ, ποξκειμέμξσ μα διαπιρςόρει ςημ εγκσοϊςηςά ςξσπ. 

β) Ρςη ρσμέυεια η Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ ποξβαίμει αουικά ρςξμ έλεγυξ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ 
και εμ ρσμευεία ρςημ ανιξλϊγηρη και βαθμξλϊγηρη ςχμ ςευμικόμ ποξρτξοόμ ςχμ ποξρτεοϊμςχμ, ςχμ 
ξπξίχμ ςα δικαιξλξγηςικά ρσμμεςξυήπ έκοιμε πλήοη. Ζ ανιξλϊγηρη και βαθμξλϊγηρη γίμξμςαι ρϋμτχμα με 
ςα ρυεςικόπ ποξβλεπϊμεμα ρςξμ μ.4412/2016  και ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ. Ζ διαδικαρία ανιξλϊγηρηπ 
ξλξκληοόμεςαι με ςημ καςαυόοιρη ρε ποακςικϊ ςχμ ποξρτεοϊμςχμ, ςχμ απξςελερμάςχμ ςξσ ελέγυξσ και 
ςηπ ανιξλϊγηρηπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ, ςχμ απξςελερμάςχμ ςηπ ανιξλϊγηρηπ ςχμ ςευμικόμ 
ποξρτξοόμ, ςηπ βαθμξλϊγηρηπ ςχμ απξδεκςόμ ςευμικόμ ποξρτξοόμ με βάρη ςα κοιςήοια ανιξλϊγηρηπ 
ςχμ παοαγοάτχμ 2.3.1 και 2.3.2 ςηπ παοξϋραπ.  

α απξςελέρμαςα ςχμ εμ λϊγχ ρςαδίχμ («Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ» & «ευμική Οοξρτξοά» 
επικσοόμξμςαι με απϊταρη ςξσ απξταιμϊμεμξσ ξογάμξσ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, η ξπξία κξιμξπξιείςαι  
ρςξσπ ποξρτέοξμςεπ, εκςϊπ απϊ ϊρξσπ απξκλείρςηκαμ ξοιρςικά δσμάμει ςηπ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 72 ςξσ μ. 
4412/2016, μέρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ ςηπ «Δπικξιμχμίαπ» ςξσ ΔΡΖΔΖΡ. Λεςά απϊ ςημ έκδξρη και 
κξιμξπξίηρη ςηπ αμχςέοχ απϊταρηπ, ξι ποξρτέοξμςεπ λαμβάμξσμ γμόρη ςχμ λξιπόμ ρσμμεςευϊμςχμ ρςη 
διαδικαρία και ςχμ ρςξιυείχμ πξσ σπξβλήθηκαμ απϊ ασςξϋπ. 

Ιαςά ςηπ εμ λϊγχ απϊταρηπ υχοεί ποξδικαρςική ποξρτσγή, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςημ παοάγοατξ 
3.4 ςηπ παοξϋραπ. 

γ) Λεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ ανιξλϊγηρηπ, ρϋμτχμα με ςα αμχςέοχ, απξρτοαγίζξμςαι, καςά ςημ 
ξοιρθείρα ημεοξμημία και όοα ξι τάκελξι ςχμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ εκείμχμ ςχμ ποξρτεοϊμςχμ πξσ 
δεμ έυξσμ απξοοιτθεί ρϋμτχμα με ςα αμχςέοχ. 

δ) Ζ Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ ποξβαίμει ρςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ πξσ 
απξρτοαγίρςηκαμ και ρσμςάρρει ποακςικϊ ρςξ ξπξίξ καςαυχοξϋμςαι ξι ποξρτξοέπ καςά ρειοά καςάςανηπ, 
με βάρη ςη ρσμξλική βαθμξλξγία ςξσπ, καθόπ και η αιςιξλξγημέμη ειρήγηρή ςηπ για ςημ απξδξυή ή 
απϊοοιφή ςξσπ και ςημ αμάδεινη ςξσ ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ.   
Δάμ ξι ποξρτξοέπ ταίμξμςαι αρσμήθιρςα υαμηλέπ ρε ρυέρη με ςξ αμςικείμεμξ ςηπ ρϋμβαρηπ, η αμαθέςξσρα 
αουή απαιςεί απϊ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ, μέρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ ςηπ «Δπικξιμχμίαπ» ςξσ 
ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ, μα ενηγήρξσμ ςημ ςιμή ή ςξ κϊρςξπ πξσ ποξςείμξσμ ρςημ 
ποξρτξοά ςξσπ, εμςϊπ απξκλειρςικήπ ποξθερμίαπ, καςά αμόςαςξ ϊοιξ είκξρι (20) ημεοόμ απϊ ςημ 
κξιμξπξίηρη ςηπ ρυεςικήπ ποϊρκληρηπ. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή εταομϊζξμςαι ςα άοθοα 88 και 89 μ. 
4412/2016. Δάμ ςα παοευϊμεμα ρςξιυεία δεμ ενηγξϋμ καςά ςοϊπξ ικαμξπξιηςικϊ ςξ υαμηλϊ επίπεδξ ςηπ 
ςιμήπ ή ςξσ κϊρςξσπ πξσ ποξςείμεςαι, η ποξρτξοά απξοοίπςεςαι χπ μη καμξμική. 

Ρςημ πεοίπςχρη ιρξδϋμαμχμ ποξτξοόμ, δηλαδή ποξρτξοόμ με ςημ ίδια ρσμξλική ςελική βαθμξλξγία 
μεςανϋ δϋξ ή πεοιρρξςέοχμ ποξρτεοϊμςχμ, η αμάθερη γίμεςαι ρςημ ποξρτξοά με ςη μεγαλϋςεοη 
βαθμξλξγία ςευμικήπ ποξρτξοάπ.  

Αμ ξι ιρξδϋμαμεπ ποξρτξοέπ έυξσμ ςημ ίδια βαθμξλξγία ςευμικήπ ποξρτξοάπ η αμαθέςξσρα αουή επιλέγει 
ςξμ αμάδξυξ με κλήοχρη μεςανϋ ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ πξσ σπέβαλαμ ςιπ ιρξδϋμαμεπ ποξρτξοέπ. Ζ 
κλήοχρη γίμεςαι εμόπιξμ ςηπ Δπιςοξπήπ ςξσ Διαγχμιρμξϋ και παοξσρία ασςόμ ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ. 

Ρςη ρσμέυεια, ετϊρξμ ςξ απξταιμϊμεμξ ϊογαμξ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ εγκοίμει ςξ αμχςέοχ ποακςικϊ 
καςάςανηπ ςχμ ποξρτξοόμ, εκδίδεςαι απϊταρη για ςα απξςελέρμαςα ςξσ εμ λϊγχ ρςαδίξσ και η 
αμαθέςξσρα αουή ποξρκαλεί εγγοάτχπ, μέρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ ςηπ «Δπικξιμχμίαπ» ςξσ ηλεκςοξμικξϋ 
διαγχμιρμξϋ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ, ςξμ ποόςξ ρε καςάςανη ποξρτέοξμςα, ρςξμ ξπξίξμ ποϊκειςαι μα γίμει η 
καςακϋοχρη («ποξρχοιμϊπ αμάδξυξπ»), μα σπξβάλει ςα δικαιξλξγηςικά καςακϋοχρηπ, ρϋμτχμα  με ϊρα 
ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 103 και ςημ παο. 3.2 ςηπ παοξϋραπ, πεοί ποϊρκληρηπ για σπξβξλή δικαιξλξγηςικόμ. 
Ζ απϊταρη έγκοιρηπ ςξσ ποακςικξϋ καςάςανηπ ποξρτξοόμ δεμ κξιμξπξιείςαι ρςξσπ ποξρτέοξμςεπ και 
εμρχμαςόμεςαι ρςημ απϊταρη καςακϋοχρηπ. 
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Ρε κάθε πεοίπςχρη, ϊςαμ εν αουήπ έυει σπξβληθεί μία ποξρτξοά, ςα απξςελέρμαςα ϊλχμ ςχμ ρςαδίχμ ςηπ 
διαδικαρίαπ αμάθερηπ, ήςξι Δικαιξλξγηςικόμ Ρσμμεςξυήπ, ευμικήπ Οοξρτξοάπ και Ξικξμξμικήπ 
Οοξρτξοάπ, επικσοόμξμςαι με ςημ απϊταρη καςακϋοχρηπ ςξσ άοθοξσ 105 ςξσ μ. 4412/2016, ρϋμτχμα με 
ςημ παοάγοατξ 3.3 ςηπ παοξϋραπ, πξσ εκδίδεςαι μεςά ςξ πέοαπ και ςξσ ςελεσςαίξσ ρςαδίξσ ςηπ 
διαδικαρίαπ. Ιαςά ςηπ αμχςέοχ απϊταρηπ υχοεί ποξδικαρςική ποξρτσγή εμόπιξμ ςηπ  ΑΔΟΟ ρϋμτχμα με 
ϊρα ποξβλέπξμςαι ρςημ παοάγοατξ 3.4 ςηπ παοξϋραπ. 

 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Λεςά ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ, η αμαθέςξσρα αουή απξρςέλλει ρυεςική ηλεκςοξμική  ποϊρκληρη 
ρςξμ ποξρτέοξμςα, ρςξμ ξπξίξ ποϊκειςαι μα γίμει η καςακϋοχρη («ποξρχοιμϊ αμάδξυξ»), μέρχ ςηπ 
λειςξσογικϊςηςαπ ςηπ «Δπικξιμχμίαπ» ςξσ ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ και ςξμ καλεί μα 
σπξβάλει εμςϊπ ποξθερμίαπ δέκα (10) ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ρυεςικήπ  έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ ρε 
ασςϊμ, ςα απξδεικςικά έγγοατα μξμιμξπξίηρηπ και ςα ποχςϊςσπα ή αμςίγοατα ϊλχμ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ 
πξσ πεοιγοάτξμςαι ρςημ παοάγοατξ 2.2.9.2. ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ, χπ απξδεικςικά ρςξιυεία για ςη 
μη ρσμδοξμή ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3 ςηπ διακήοσνηπ, καθόπ και για ςημ πλήοχρη 
ςχμ κοιςηοίχμ πξιξςικήπ επιλξγήπ ςχμ παοαγοάτχμ 2.2.4 - 2.2.8  ασςήπ.  

Διδικϊςεοα, ςξ ρϋμξλξ ςχμ ρςξιυείχμ και δικαιξλξγηςικόμ ςηπ χπ άμχ παοαγοάτξσ απξρςέλλξμςαι απϊ 
ασςϊμ ρε μξοτή ηλεκςοξμικόμ αουείχμ με μξοτϊςσπξ PDF, ρϋμτχμα με ςα ειδικόπ ξοιζϊμεμα ρςημ 
παοάγοατξ 2.4.2.5 ςηπ παοξϋραπ. 

Δμςϊπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ καςακϋοχρηπ και ςξ αογϊςεοξ έχπ ςημ ςοίςη 
εογάριμη ημέοα απϊ ςημ καςαληκςική ημεοξμημία ηλεκςοξμικήπ σπξβξλήπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ 
καςακϋοχρηπ, ποξρκξμίζξμςαι με εσθϋμη ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα, ρςημ αμαθέςξσρα αουή, ρε έμςσπη 
μξοτή και ρε κλειρςϊ τάκελξ, ρςξμ ξπξίξ αμαγοάτεςαι ξ απξρςξλέαπ, ςα ρςξιυεία ςξσ Διαγχμιρμξϋ και 
χπ παοαλήπςηπ η Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ, ςα ρςξιυεία και δικαιξλξγηςικά, ςα ξπξία απαιςείςαι μα 
ποξρκξμιρθξϋμ ρε έμςσπη μξοτή (χπ ποχςϊςσπα ή ακοιβή αμςίγοατα), ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα 
ρςιπ διαςάνειπ ςηπ χπ άμχ παοαγοάτξσ 2.4.2.5.  

Αμ δεμ ποξρκξμιρθξϋμ ςα παοαπάμχ δικαιξλξγηςικά ή σπάουξσμ ελλείφειπ ρε ασςά πξσ σπoβλήθηκαμ, η 
αμαθέςξσρα αουή καλεί ςξμ ποξρχοιμϊ αμάδξυξ μα ποξρκξμίρει ςα ελλείπξμςα δικαιξλξγηςικά ή μα 
ρσμπληοόρει ςα ήδη σπξβληθέμςα ή μα παοάρυει διεσκοιμήρειπ, με ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 102 ςξσ μ. 
4412/2016, εμςϊπ δέκα (10) ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ρυεςικήπ ποϊρκληρηπ ρε ασςϊμ. 

Ξ ποξρχοιμϊπ αμάδξυξπ δϋμαςαι μα σπξβάλει αίςημα, μέρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ ςηπ «Δπικξιμχμίαπ» ςξσ 
ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ, ποξπ ςημ αμαθέςξσρα αουή, για παοάςαρη ςηπ χπ άμχ 
ποξθερμίαπ, ρσμξδεσϊμεμξ απϊ απξδεικςικά έγγοατα πεοί αίςηρηπ υξοήγηρηπ δικαιξλξγηςικόμ 
ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή η αμαθέςξσρα αουή παοαςείμει ςημ ποξθερμία σπξβξλήπ 
ασςόμ, για ϊρξ υοϊμξ απαιςηθεί για ςη υξοήγηρή ςξσπ απϊ ςιπ αομϊδιεπ δημϊριεπ αουέπ. Ξ ποξρχοιμϊπ 
αμάδξυξπ μπξοεί μα ανιξπξιεί ςη δσμαςϊςηςα ασςή ςϊρξ εμςϊπ ςηπ  αουικήπ ποξθερμίαπ για ςημ σπξβξλή 
δικαιξλξγηςικόμ ϊρξ και εμςϊπ ςηπ ποξθερμίαπ για ςημ ποξρκϊμιρη ελλειπϊμςχμ ή ςη ρσμπλήοχρη ήδη 
σπξβληθέμςχμ δικαιξλξγηςικόμ, καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 102 ςξσ μ. 4412/2016, χπ αμχςέοχ 
ποξβλέπεςαι. Ζ παοξϋρα οϋθμιρη εταομϊζεςαι αμαλϊγχπ και ϊςαμ η αμαθέςξσρα αουή ζηςήρει ςημ 
ποξρκϊμιρη ςχμ δικαιξλξγηςικόμ καςά ςη διαδικαρία ανιξλϊγηρηπ ςχμ ποξρτξοόμ ή αιςήρεχμ 
ρσμμεςξυήπ και ποιμ απϊ ςξ ρςάδιξ καςακϋοχρηπ, κας΄ εταομξγή ςηπ διάςανηπ ςξσ ποόςξσ εδατίξσ ςηπ 
παο. 5 ςξσ άοθοξσ 79  ςξσ μ. 4412/2016, ςηοξσμέμχμ ςχμ αουόμ ςηπ ίρηπ μεςαυείοιρηπ και ςηπ 
διατάμειαπ. 

Απξοοίπςεςαι η ποξρτξοά ςξσ ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ, καςαπίπςει σπέο ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ η εγγϋηρη 
ρσμμεςξυήπ ςξσ και η καςακϋοχρη γίμεςαι ρςξμ ποξρτέοξμςα πξσ σπέβαλε ςημ αμέρχπ επϊμεμη πλέξμ 
ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά, ςηοξσμέμηπ ςηπ αμχςέοχ διαδικαρίαπ, εάμ: 
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i) καςά ςξμ έλεγυξ ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ διαπιρςχθεί ϊςι ςα ρςξιυεία πξσ δηλόθηκαμ με  ςξ 
Δσοχπαψκϊ Δμιαίξ Έγγοατξ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ)  είμαι εκ ποξθέρεχπ απαςηλά, ή έυξσμ σπξβληθεί πλαρςά 
απξδεικςικά ρςξιυεία , ή  

ii)  δεμ σπξβληθξϋμ ρςξ ποξκαθξοιρμέμξ υοξμικϊ διάρςημα ςα απαιςξϋμεμα ποχςϊςσπα ή αμςίγοατα ςχμ 
παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ, ή  

iii) απϊ ςα δικαιξλξγηςικά πξσ ποξρκξμίρθηκαμ μξμίμχπ και εμποξθέρμχπ, δεμ απξδεικμϋεςαι η μη 
ρσμδοξμή ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 2.2.3 (λϊγξι απξκλειρμξϋ) ή η πλήοχρη 
μιαπ ή πεοιρρξςέοχμ απϊ ςιπ απαιςήρειπ ςχμ κοιςηοίχμ πξιξςικήπ επιλξγήπ ρϋμτχμα με ςιπ παοαγοάτξσπ 
2.2.4 έχπ 2.2.8 (κοιςήοια πξιξςικήπ επιλξγήπ) ςηπ παοξϋραπ,  

Ρε πεοίπςχρη έγκαιοηπ και ποξρήκξσραπ εμημέοχρηπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ για μεςαβξλέπ ρςιπ 
ποξωπξθέρειπ, ςιπ ξπξίεπ ξ ποξρχοιμϊπ αμάδξυξπ είυε δηλόρει με ςξ Δσοχπαψκϊ Δμιαίξ Έγγοατξ 
Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ) ϊςι πληοξί,  ξι ξπξίεπ μεςαβξλέπ επήλθαμ ή για ςιπ ξπξίεπ μεςαβξλέπ έλαβε γμόρη μεςά 
ςημ δήλχρη και μέυοι ςημ ημέοα ςηπ ρϋμαφηπ ςηπ ρϋμβαρηπ (ξφιγεμείπ μεςαβξλέπ), δεμ καςαπίπςει σπέο 
ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ η εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ ςξσ.  

Αμ καμέμαπ απϊ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ δεμ σπξβάλλει αληθή ή ακοιβή δήλχρη ή δεμ ποξρκξμίρει έμα ή 
πεοιρρϊςεοα απϊ ςα απαιςξϋμεμα έγγοατα και δικαιξλξγηςικά ή δεμ απξδείνει ϊςι: α) δεμ βοίρκεςαι ρε μία 
απϊ ςιπ καςαρςάρειπ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3 ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ και β) πληοξί ςα ρυεςικά κοιςήοια 
πξιξςικήπ επιλξγήπ ςα ξπξία έυξσμ καθξοιρςεί ρϋμτχμα με ςιπ παοαγοάτξσπ 2.2.4 -2.2.8 ςηπ παοξϋραπ 
διακήοσνηπ, η διαδικαρία μαςαιόμεςαι.  

Ζ διαδικαρία ελέγυξσ ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ ξλξκληοόμεςαι με ςη ρϋμςανη ποακςικξϋ απϊ ςημ 
Δπιςοξπή ςξσ Διαγχμιρμξϋ, ρςξ ξπξίξ αμαγοάτεςαι η ςσυϊμ ρσμπλήοχρη δικαιξλξγηςικόμ ρϋμτχμα με 
ϊρα ξοίζξμςαι αμχςέοχ (παοάγοατξπ 3.1.2.1.) και ςη διαβίβαρή ςξσ ρςξ απξταιμϊμεμξ ϊογαμξ ςηπ 
αμαθέςξσραπ αουήπ για ςη λήφη απϊταρηπ είςε για ςημ καςακϋοχρη ςηπ ρϋμβαρηπ είςε για ςη μαςαίχρη 
ςηπ διαδικαρίαπ.  

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

3.3.1. α απξςελέρμαςα ςξσ ελέγυξσ ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ καςακϋοχρηπ και ςηπ ειρήγηρηπ ςηπ 
Δπιςοξπήπ Διαγχμιρμξϋ επικσοόμξμςαι με ςημ απϊταρη καςακϋοχρηπ, ρςημ ξπξία εμρχμαςόμεςαι η 
απϊταρη έγκοιρηπ ςξσ ποακςικξϋ καςάςανηπ ςχμ ποξρτεοϊμςχμ και αμάδεινηπ ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ, ρε 
ρσμέυεια ςηπ ανιξλϊγηρηπ ςχμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ ςξσπ. 

Ζ αμαθέςξσρα αουή κξιμξπξιεί, μέρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ ςηπ «Δπικξιμχμίαπ», ρε ϊλξσπ ςξσπ 
ξικξμξμικξϋπ τξοείπ πξσ έλαβαμ μέοξπ ρςη διαδικαρία αμάθερηπ, εκςϊπ απϊ ϊρξσπ απξκλείρςηκαμ 
ξοιρςικά, ιδίχπ δσμάμει ςηπ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 72 ςξσ μ. 4412/2016, ςημ απϊταρη καςακϋοχρηπ, ρςημ 
ξπξία αματέοξμςαι σπξυοεχςικά ξι ποξθερμίεπ για ςημ αμαρςξλή ςηπ ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ, ρϋμτχμα με ςα 
άοθοα 360 έχπ 372 ςξσ μ. 4412/2016, μαζί με αμςίγοατξ ςχμ ποακςικόμ καςάςανηπ ςχμ ποξρτεοϊμςχμ 
και αμάδεινηπ ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ, και, επιπλέξμ, αμαοςά ςα δικαιξλξγηςικά ςξσ ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ 
ρςα «Ρσμημμέμα Ζλεκςοξμικξϋ Διαγχμιρμξϋ».  

Λεςά ςημ έκδξρη και κξιμξπξίηρη ςηπ απϊταρηπ καςακϋοχρηπ ξι ποξρτέοξμςεπ λαμβάμξσμ γμόρη ςχμ 
ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ πξσ απξρτοαγίρςηκαμ, ςηπ καςάςανηπ ςχμ ποξρτξοόμ και ςχμ σπξβληθέμςχμ 
δικαιξλξγηςικόμ καςακϋοχρηπ, με εμέογειεπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ. Ιαςά ςηπ απϊταρηπ καςακϋοχρηπ 
υχοεί ποξδικαρςική ποξρτσγή εμόπιξμ ςηπ  ΑΔΟΟ, ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 3.4 ςηπ παοξϋραπ. Δεμ 
επιςοέπεςαι η άρκηρη άλληπ διξικηςικήπ ποξρτσγήπ καςά ςηπ αμχςέοχ απϊταρηπ. 

3.3.2. Ζ απϊταρη καςακϋοχρηπ καθίρςαςαι ξοιρςική, ετϊρξμ ρσμςοένξσμ ξι ακϊλξσθεπ ποξωπξθέρειπ 
ρχοεσςικά: 

α) κξιμξπξιηθεί η απϊταρη καςακϋοχρηπ ρε ϊλξσπ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ πξσ δεμ έυξσμ απξκλειρςεί 
ξοιρςικά,  
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β) παοέλθει άποακςη η ποξθερμία άρκηρηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ ή ρε πεοίπςχρη άρκηρηπ, παοέλθει 
άποακςη η ποξθερμία άρκηρηπ αίςηρηπ αμαρςξλήπ καςά ςηπ απϊταρηπ ςηπ  ΑΔΟΟ και ρε πεοίπςχρη 
άρκηρηπ αίςηρηπ αμαρςξλήπ καςά ςηπ απϊταρηπ ςηπ  ΑΔΟΟ, εκδξθεί απϊταρη επί ςηπ αίςηρηπ, με ςημ 
επιτϋλανη ςηπ υξοήγηρηπ ποξρχοιμήπ διαςαγήπ, ρϋμτχμα με ϊρα ξοίζξμςαι ρςξ ςελεσςαίξ εδάτιξ 
ςηπ παο. 4 ςξσ άοθοξσ 372 ςξσ μ. 4412/2016, 
γ) ξ  ποξρχοιμϊπ αμάδξυξπ, σπξβάλλει, ρςημ πεοίπςχρη πξσ απαιςείςαι και έπειςα απϊ ρυεςική 
ποϊρκληρη, σπεϋθσμη δήλχρη, πξσ σπξγοάτεςαι ρϋμτχμα με ϊρα ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 79Α ςξσ μ. 
4412/2016, ρςημ ξπξία δηλόμεςαι ϊςι, δεμ έυξσμ επέλθει ρςξ ποϊρχπϊ ςξσ ξφιγεμείπ μεςαβξλέπ καςά ςημ 
έμμξια ςξσ άοθοξσ 104 ςξσ μ. 4412/2016 και μϊμξμ ρςημ πεοίπςχρη ςηπ άρκηρηπ ποξδικαρςικήπ 
ποξρτσγήπ καςά ςηπ απϊταρηπ καςακϋοχρηπ. Ζ σπεϋθσμη δήλχρη ελέγυεςαι απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή 
και μμημξμεϋεςαι ρςξ ρσμτχμηςικϊ. Δτϊρξμ δηλχθξϋμ ξφιγεμείπ μεςαβξλέπ, η δήλχρη ελέγυεςαι απϊ ςημ 
Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ, η ξπξία ειρηγείςαι ποξπ ςξ αομϊδιξ απξταιμϊμεμξ ϊογαμξ. 
 
Λεςά απϊ ςημ ξοιρςικξπξίηρη ςηπ απϊταρηπ καςακϋοχρηπ η αμαθέςξσρα αουή ποξρκαλεί ςξμ αμάδξυξ, 
μέρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ ςηπ «Δπικξιμχμίαπ», μα ποξρέλθει για σπξγοατή ςξσ ρσμτχμηςικξϋ, θέςξμςάπ 
ςξσ ποξθερμία δεκαπέμςε (15) ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ρυεςικήπ ειδικήπ ποϊρκληρηπ. Ζ ρϋμβαρη 
θεχοείςαι ρσματθείρα με ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ποϊρκληρηπ ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατίξσ ρςξμ αμάδξυξ.  

 

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι και Οριςτικι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Α. Ιάθε εμδιατεοϊμεμξπ, ξ ξπξίξπ έυει ή είυε ρσμτέοξμ μα ςξσ αμαςεθεί η ρσγκεκοιμέμη δημϊρια ρϋμβαρη 
και έυει σπξρςεί ή εμδέυεςαι μα σπξρςεί ζημία απϊ εκςελερςή ποάνη ή παοάλειφη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ 
καςά παοάβαρη ςηπ εσοχπαψκήπ εμχριακήπ ή ερχςεοικήπ μξμξθερίαπ ρςξμ ςξμέα ςχμ δημξρίχμ 
ρσμβάρεχμ, έυει δικαίχμα μα ποξρτϋγει ρςημ Δμιαία Αουή Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (Δ.Α.ΔΖ.ΡΣ.), ρϋμτχμα 
με ςα ειδικϊςεοα ξοιζϊμεμα ρςα άοθοα 345 επ. μ. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, ρςοετϊμεμξπ με 
ποξδικαρςική ποξρτσγή, καςά ποάνηπ ή παοάλειφηπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, ποξρδιξοίζξμςαπ ειδικόπ ςιπ 
μξμικέπ και ποαγμαςικέπ αιςιάρειπ πξσ δικαιξλξγξϋμ ςξ αίςημά ςξσ. 

Ρε πεοίπςχρη ποξρτσγήπ καςά ποάνηπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, η ποξθερμία για ςημ άρκηρη ςηπ 
ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ είμαι: 

(α) δέκα (10) ημέοεπ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ ποάνηπ ρςξμ εμδιατεοϊμεμξ ξικξμξμικϊ 
τξοέα αμ η ποάνη κξιμξπξιήθηκε με ηλεκςοξμικά μέρα ή ςηλεξμξιξςσπία ή  

(β) δεκαπέμςε (15) ημέοεπ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ ποάνηπ ρε ασςϊμ αμ 
υοηριμξπξιήθηκαμ άλλα μέρα επικξιμχμίαπ, άλλχπ   

(γ) δέκα (10) ημέοεπ απϊ ςημ πλήοη, ποαγμαςική ή ςεκμαιοϊμεμη, γμόρη ςηπ ποάνηπ πξσ βλάπςει ςα 
ρσμτέοξμςα ςξσ εμδιατεοϊμεμξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα. Διδικά για ςημ άρκηρη ποξρτσγήπ καςά 
ποξκήοσνηπ, η πλήοηπ γμόρη ασςήπ ςεκμαίοεςαι μεςά ςημ πάοξδξ δεκαπέμςε (15) ημεοόμ απϊ ςη 
δημξρίεσρη ρςξ ΙΖΛΔΖΡ. 

Ρε πεοίπςχρη παοάλειφηπ πξσ απξδίδεςαι ρςημ αμαθέςξσρα αουή, η ποξθερμία για ςημ άρκηρη ςηπ 
ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ είμαι δεκαπέμςε (15) ημέοεπ απϊ ςημ επξμέμη ςηπ ρσμςέλερηπ ςηπ 
ποξρβαλλϊμεμηπ παοάλειφηπ. 

Ξι ποξθερμίεπ χπ ποξπ ςημ σπξβξλή ςχμ ποξδικαρςικόμ ποξρτσγόμ και ςχμ παοεμβάρεχμ αουίζξσμ ςημ 
επξμέμη ςηπ ημέοαπ ςηπ ποξαματεοθείραπ καςά πεοίπςχρη κξιμξπξίηρηπ ή γμόρηπ και λήγξσμ ϊςαμ 
πεοάρει ξλϊκληοη η ςελεσςαία ημέοα και όοα 23:59:59 και, αμ ασςή είμαι εναιοεςέα ή Ράββαςξ, ϊςαμ 
πεοάρει ξλϊκληοη η επξμέμη εογάριμη ημέοα και όοα 23:59:59. 

Ζ ποξδικαρςική ποξρτσγή ρσμςάρρεςαι σπξυοεχςικά με ςη υοήρη ςξσ ςσπξπξιημέμξσ εμςϋπξσ ςξσ 
Οαοαοςήμαςξπ Θ ςξσ π.δ/ςξπ 39/2017 και καςαςίθεςαι ηλεκςοξμικά μέρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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«Δπικξιμχμία» ρςημ ηλεκςοξμική πεοιξυή ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ διαγχμιρμξϋ, επιλέγξμςαπ ςημ έμδεινη 
«Οοξδικαρςική Οοξρτσγή» ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 18 ςηπ Ι.Σ.Α. Οοξμήθειεπ και Σπηοερίεπ. 

Για ςξ παοαδεκςϊ ςηπ άρκηρηπ ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ καςαςίθεςαι παοάβξλξ απϊ ςξμ 
ποξρτεϋγξμςα σπέο ςξσ Δλλημικξϋ Δημξρίξσ, ρϋμτχμα με ϊρα ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 363 Μ. 4412/2016 . Ζ 
επιρςοξτή ςξσ παοαβϊλξσ ρςξμ ποξρτεϋγξμςα γίμεςαι: α) ρε πεοίπςχρη ξλικήπ ή μεοικήπ απξδξυήπ ςηπ 
ποξρτσγήπ ςξσ, β) ϊςαμ η αμαθέςξσρα αουή αμακαλεί ςημ ποξρβαλλϊμεμη ποάνη ή ποξβαίμει ρςημ 
ξτειλϊμεμη εμέογεια ποιμ απϊ ςημ έκδξρη ςηπ απϊταρηπ ςηπ Δ.Α.ΔΖ.ΡΣ. επί ςηπ ποξρτσγήπ, γ) ρε 
πεοίπςχρη παοαίςηρηπ ςξσ ποξρτεϋγξμςα απϊ ςημ ποξρτσγή ςξσ έχπ και δέκα (10) ημέοεπ απϊ ςημ 
καςάθερη ςηπ ποξρτσγήπ.  

Ζ ποξθερμία για ςημ άρκηρη ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ και η άρκηρή ςηπ κχλϋξσμ ςη ρϋμαφη ςηπ 
ρϋμβαρηπ επί πξιμή ακσοϊςηςαπ, η ξπξία διαπιρςόμεςαι με απϊταρη ςηπ ΑΔΟΟ μεςά απϊ άρκηρη 
ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 368 ςξσ μ. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017, ϊπχπ ιρυϋει. 
Όμχπ, μϊμη η άρκηρη ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ δεμ κχλϋει ςημ ποϊξδξ ςηπ διαγχμιρςικήπ 
διαδικαρίαπ, σπϊ ςημ επιτϋλανη υξοήγηρηπ απϊ ςξ Ιλιμάκιξ ποξρχοιμήπ ποξρςαρίαπ ρϋμτχμα με ςξ 
άοθοξ 366 παο. 1-2 μ. 4412/2016 και 15 παο. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Ζ ποξηγξϋμεμη παοάγοατξπ δεμ εταομϊζεςαι ρςημ πεοίπςχρη πξσ, καςά ςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ 
παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, σπξβληθεί μϊμξ μία (1) ποξρτξοά. 

Λεςά ςημ, καςά ςα χπ άμχ, ηλεκςοξμική καςάθερη ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ η αμαθέςξσρα αουή,  
μέρχ ςηπ λειςξσογίαπ «Δπικξιμχμία»  :  

α) Ιξιμξπξιεί ςημ ποξρτσγή ςξ αογϊςεοξ έχπ ςημ επξμέμη εογάριμη ημέοα απϊ ςημ καςάθερή ςηπ ρε κάθε 
εμδιατεοϊμεμξ ςοίςξ, ξ ξπξίξπ μπξοεί μα θίγεςαι απϊ ςημ απξδξυή ςηπ ποξρτσγήπ, ποξκειμέμξσ μα 
αρκήρει ςξ, ποξβλεπϊμεμξ απϊ ςα άοθοα 362 παο. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίχμα παοέμβαρήπ ςξσ ρςη 
διαδικαρία ενέςαρηπ ςηπ ποξρτσγήπ, για ςη διαςήοηρη ςηπ ιρυϋξπ ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ ποάνηπ, 
ποξρκξμίζξμςαπ ϊλα ςα κοίριμα έγγοατα πξσ έυει ρςη διάθερή ςξσ. 

β) Διαβιβάζει ρςημ  ΑΔΟΟ, ςξ αογϊςεοξ εμςϊπ δεκαπέμςε (15) ημεοόμ απϊ ςημ ημέοα καςάθερηπ, ςξμ πλήοη 
τάκελξ ςηπ σπϊθερηπ, ςα απξδεικςικά κξιμξπξίηρηπ ρςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ ςοίςξσπ αλλά και ςημ Έκθερη 
Απϊφεόμ ςηπ επί ςηπ ποξρτσγήπ. Ρςημ Έκθερη Απϊφεχμ η αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα παοαθέρει αουική 
ή ρσμπληοχμαςική αιςιξλξγία για ςημ σπξρςήοινη ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ με ςημ ποξδικαρςική ποξρτσγή 
ποάνηπ. 

γ) Ιξιμξπξιεί ρε ϊλα ςα μέοη ςημ Έκθερη Απϊφεχμ, ςιπ Οαοεμβάρειπ και ςα ρυεςικά έγγοατα πξσ ςσυϊμ ςη 
ρσμξδεϋξσμ, μέρχ ςξσ ηλεκςοξμικξϋ ςϊπξσ ςξσ διαγχμιρμξϋ ςξ αογϊςεοξ έχπ ςημ επξμέμη εογάριμη 
ημέοα απϊ ςημ καςάθερή ςξσπ. 

δ)Ρσμπληοχμαςικά σπξμμήμαςα καςαςίθεμςαι απϊ ξπξιξδήπξςε απϊ ςα μέοη μέρχ ςηπ πλαςτϊομαπ ςξσ 
ΔΡΖΔΖΡ ςξ αογϊςεοξ εμςϊπ πέμςε (5) ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςχμ απϊφεχμ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ . 

Ζ άρκηρη ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ απξςελεί ποξωπϊθερη για ςημ άρκηρη ςχμ έμδικχμ βξηθημάςχμ 

ςηπ αίςηρηπ αμαρςξλήπ και ςηπ αίςηρηπ ακϋοχρηπ ςξσ άοθοξσ 372 μ. 4412/2016 καςά ςχμ εκςελερςόμ 

ποάνεχμ ή παοαλείφεχμ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ . 

Β. Όπξιξπ έυει έμμξμξ ρσμτέοξμ μπξοεί μα ζηςήρει, με ςξ ίδιξ δικϊγοατξ εταομξζϊμεμχμ αμαλξγικά ςχμ 

διαςάνεχμ ςξσ π.δ. 18/1989, ςημ αμαρςξλή εκςέλερηπ ςηπ απϊταρηπ ςηπ  Δ.Α.ΔΖ.ΡΣ. και ςημ ακϋοχρή ςηπ 

εμόπιξμ ςξσ Διξικηςικξϋ Δτεςείξσ Ηερραλξμίκηπ. ξ ασςϊ ιρυϋει και ρε πεοίπςχρη ριχπηοήπ απϊοοιφηπ 

ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ απϊ ςημ ΑΔΟΟ. Δικαίχμα άρκηρηπ ςξσ χπ άμχ έμδικξσ βξηθήμαςξπ έυει και 

η αμαθέςξσρα αουή, αμ η ΑΔΟΟ κάμει δεκςή ςημ ποξδικαρςική ποξρτσγή, αλλά και ασςϊπ ςξσ ξπξίξσ έυει 

γίμει εμ μέοει δεκςή η ποξδικαρςική ποξρτσγή. 

Λε ςημ απϊταρη ςηπ ΑΔΟΟ λξγίζξμςαι χπ ρσμποξρβαλλϊμεμεπ και ϊλεπ ξι ρσματείπ ποξπ ςημ αμχςέοχ 

απϊταρη ποάνειπ ή παοαλείφειπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, ετϊρξμ έυξσμ εκδξθεί ή ρσμςελερςεί αμςιρςξίυχπ 

έχπ ςη ρσζήςηρη ςηπ χπ άμχ αίςηρηπ ρςξ Δικαρςήοιξ. 
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Ζ αίςηρη αμαρςξλήπ και ακϋοχρηπ πεοιλαμβάμει μϊμξ αιςιάρειπ πξσ είυαμ ποξςαθεί με ςημ ποξδικαρςική 

ποξρτσγή ή ατξοξϋμ ρςη διαδικαρία εμόπιξμ ςηπ ΑΔΟΟ ή ςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ απξτάρεόμ ςηπ. Ζ 

αμαθέςξσρα αουή, ετϊρξμ αρκήρει ςημ αίςηρη ςηπ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 372 ςξσ μ. 4412/2016, μπξοεί μα 

ποξβάλει και ξφιγεμείπ ιρυσοιρμξϋπ αματξοικά με ςξσπ επιςακςικξϋπ λϊγξσπ δημξρίξσ ρσμτέοξμςξπ, ξι 

ξπξίξι καθιρςξϋμ αμαγκαία ςημ άμερη αμάθερη ςηπ ρϋμβαρηπ. 

Ζ χπ άμχ αίςηρη καςαςίθεςαι ρςξ χπ αομϊδιξ δικαρςήοιξ μέρα ρε ποξθερμία δέκα (10) ημεοόμ απϊ  

κξιμξπξίηρη ή ςημ πλήοη γμόρη ςηπ απϊταρηπ ή απϊ ςημ παοέλεσρη ςηπ ποξθερμίαπ για ςημ έκδξρη ςηπ 

απϊταρηπ επί ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ, εμό η δικάριμξπ για ςημ εκδίκαρη ςηπ αίςηρηπ ακϋοχρηπ 

δεμ ποέπει μα απέυει πέοαμ ςχμ ενήμςα (60) ημεοόμ απϊ ςημ καςάθερη ςξσ δικξγοάτξσ. 

Αμςίγοατξ ςηπ αίςηρηπ με κλήρη κξιμξπξιείςαι με ςη τοξμςίδα ςξσ αιςξϋμςξπ ποξπ ςημ ΑΔΟΟ, ςημ 

αμαθέςξσρα αουή, αμ δεμ έυει αρκήρει ασςή ςημ αίςηρη, και ποξπ κάθε ςοίςξ εμδιατεοϊμεμξ, ςημ κλήςεσρη 

ςξσ ξπξίξσ διαςάρρει με ποάνη ςξσ ξ Οοϊεδοξπ ή ξ ποξεδοεϋχμ ςξσ αομϊδιξσ Δικαρςηοίξσ ή μήμαςξπ 

έχπ ςημ επϊμεμη ημέοα απϊ ςημ καςάθερη ςηπ αίςηρηπ. Ξ αιςόμ σπξυοεξϋςαι επί πξιμή απαοαδέκςξσ ςξσ 

εμδίκξσ βξηθήμαςξπ μα ποξβεί ρςιπ παοαπάμχ κξιμξπξιήρειπ εμςϊπ απξκλειρςικήπ ποξθερμίαπ δϋξ (2) 

ημεοόμ απϊ ςημ έκδξρη και ςημ παοαλαβή ςηπ χπ άμχ ποάνηπ ςξσ Δικαρςηοίξσ. Δμςϊπ απξκλειρςικήπ 

ποξθερμίαπ δέκα (10) ημεοόμ απϊ ςημ χπ άμχ κξιμξπξίηρη ςηπ αίςηρηπ καςαςίθεςαι η παοέμβαρη και 

διαβιβάζξμςαι ξ τάκελξπ και ξι απϊφειπ ςχμ παθηςικόπ μξμιμξπξιξϋμεμχμ. Δμςϊπ ςηπ ίδιαπ ποξθερμίαπ 

καςαςίθεμςαι ρςξ Δικαρςήοιξ και ςα ρςξιυεία πξσ σπξρςηοίζξσμ ςξσπ ιρυσοιρμξϋπ ςχμ διαδίκχμ. 

Δπιποϊρθεςα, η παοέμβαρη κξιμξπξιείςαι με επιμέλεια ςξσ παοεμβαίμξμςξπ ρςα λξιπά μέοη ςηπ δίκηπ εμςϊπ 

δϋξ (2) ημεοόμ απϊ ςημ καςάθερή ςηπ, αλλιόπ λξγίζεςαι χπ απαοάδεκςη. ξ διαςακςικϊ ςηπ δικαρςικήπ 

απϊταρηπ εκδίδεςαι εμςϊπ δεκαπέμςε (15) ημεοόμ απϊ ςη ρσζήςηρη ςηπ αίςηρηπ ή απϊ ςημ ποξθερμία για 

ςημ σπξβξλή σπξμμημάςχμ. 

Ζ ποξθερμία για ςημ άρκηρη και η άρκηρη ςηπ αίςηρηπ εμόπιξμ ςξσ αομξδίξσ δικαρςηοίξσ κχλϋξσμ ςη 

ρϋμαφη ςηπ ρϋμβαρηπ μέυοι ςημ έκδξρη ςηπ ξοιρςικήπ δικαρςικήπ απϊταρηπ, εκςϊπ εάμ με ποξρχοιμή 

διαςαγή ξ αομϊδιξπ δικαρςήπ απξταμθεί διατξοεςικά. Δπίρηπ, η ποξθερμία για ςημ άρκηρη και η άρκηρή 

ςηπ αίςηρηπ κχλϋξσμ ςημ ποϊξδξ ςηπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ για υοξμικϊ διάρςημα δεκαπέμςε (15) ημεοόμ 

απϊ ςημ άρκηρη ςηπ αίςηρηπ, εκςϊπ εάμ με ςημ ποξρχοιμή διαςαγή ξ αομϊδιξπ δικαρςήπ απξταμθεί 

διατξοεςικά. Για ςημ άρκηρη ςηπ αιςήρεχπ καςαςίθεςαι παοάβξλξ, ρϋμτχμα με ςα ειδικϊςεοα ξοιζϊμεμα 

ρςξ άοθοξ 372 παο. 5 ςξσ Μ. 4412/2016.   

Αμ ξ εμδιατεοϊμεμξπ δεμ αιςήθηκε ή αιςήθηκε αμεπιςσυόπ ςημ αμαρςξλή και η ρϋμβαρη σπξγοάτηκε και η 

εκςέλερή ςηπ ξλξκληοόθηκε ποιμ απϊ ςη ρσζήςηρη ςηπ αίςηρηπ, εταομϊζεςαι αμαλϊγχπ η παο. 2 ςξσ 

άοθοξσ 32 ςξσ π.δ. 18/1989.  

Αμ ςξ δικαρςήοιξ ακσοόρει ποάνη ή παοάλειφη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ μεςά ςη ρϋμαφη ςηπ ρϋμβαρηπ, ςξ 

κϋοξπ ςηπ ςελεσςαίαπ δεμ θίγεςαι, εκςϊπ αμ ποιμ απϊ ςη ρϋμαφη ασςήπ είυε αμαρςαλεί η διαδικαρία 

ρϋμαφηπ ςηπ ρϋμβαρηπ. Ρςημ πεοίπςχρη πξσ η ρϋμβαρη δεμ είμαι άκσοη, ξ εμδιατεοϊμεμξπ δικαιξϋςαι μα 

ανιόρει απξζημίχρη, ρϋμτχμα με ςα αματεοϊμεμα ρςξ άοθοξ 373 ςξσ μ. 4412/2016. 

Λε ςημ επιτϋλανη ςχμ διαςάνεχμ ςξσ μ. 4412/2016, για ςημ εκδίκαρη ςχμ διατξοόμ ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ 
εταομϊζξμςαι ξι διαςάνειπ ςξσ π.δ. 18/1989. 

 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

 

Ζ αμαθέςξσρα αουή μαςαιόμει ή δϋμαςαι μα μαςαιόρει εμ ϊλχ ή εμ μέοει, αιςιξλξγημέμα, ςη διαδικαρία 
αμάθερηπ, για ςξσπ λϊγξσπ και σπϊ ςξσπ ϊοξσπ ςξσ άοθοξσ 106 ςξσ μ. 4412/2016, μεςά απϊ γμόμη ςηπ 
αομϊδιαπ Δπιςοξπήπ ςξσ Διαγχμιρμξϋ. Δπίρηπ, αμ διαπιρςχθξϋμ ρτάλμαςα ή παοαλείφειπ ρε ξπξιξδήπξςε 
ρςάδιξ ςηπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ, μπξοεί, μεςά απϊ γμόμη ςηπ χπ άμχ Δπιςοξπήπ, μα ακσοόρει μεοικόπ 
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ςη διαδικαρία ή μα αμαμξοτόρει αμάλξγα ςξ απξςέλερμά ςηπ ή μα απξταρίρει ςημ επαμάληφή ςηπ απϊ ςξ 
ρημείξ πξσ εμτιλξυόοηρε ςξ ρτάλμα ή η παοάλειφη.  

Διδικϊςεοα, η αμαθέςξσρα αουή μαςαιόμει ςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ϊςαμ ασςή απξβεί άγξμη είςε λϊγχ μη 
σπξβξλήπ ποξρτξοάπ είςε λϊγχ απϊοοιφηπ ϊλχμ ςχμ ποξρτξοόμ, καθόπ και ρςημ πεοίπςχρη ςξσ 
δεσςέοξσ εδατίξσ ςηπ παο. 7 ςξσ άοθοξσ 105, πεοί καςακϋοχρηπ και ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ. 

Δπίρηπ μπξοεί μα μαςαιόρει ςη διαδικαρία:  α) λϊγχ παοάςσπηπ διεναγχγήπ ςηπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ, 
εκςϊπ εάμ μπξοεί μα θεοαπεϋρει ςξ ρτάλμα ή ςημ παοάλειφη ρϋμτχμα με ςημ παο. 3 ςξσ άοθοξσ 106 , β) 
αμ ξι ξικξμξμικέπ και ςευμικέπ παοάμεςοξι πξσ ρυεςίζξμςαι με ςη διαδικαρία αμάθερηπ άλλαναμ ξσριχδόπ 
και η εκςέλερη ςξσ ρσμβαςικξϋ αμςικειμέμξσ δεμ εμδιατέοει πλέξμ ςημ αμαθέςξσρα αουή ή ςξμ τξοέα για 
ςξμ ξπξίξ ποξξοίζεςαι ςξ σπϊ αμάθερη αμςικείμεμξ, γ) αμ λϊγχ αμχςέοαπ βίαπ, δεμ είμαι δσμαςή η 
καμξμική εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ, δ) αμ η επιλεγείρα ποξρτξοά κοιθεί χπ μη ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική 
άπξφη, ε) ρςημ πεοίπςχρη ςχμ παο. 3 και 4 ςξσ άοθοξσ 97, πεοί υοϊμξσ ιρυϋξπ ποξρτξοόμ, ρς) για 
άλλξσπ επιςακςικξϋπ λϊγξσπ δημξρίξσ ρσμτέοξμςξπ, ϊπχπ ιδίχπ, δημϊριαπ σγείαπ ή ποξρςαρίαπ ςξσ 
πεοιβάλλξμςξπ. 
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

Δγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ  

Για ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ απαιςείςαι η παοξυή εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 72 
παο. 4 ςξσ μ. 4412/2016, ςξ ϋφξπ ςηπ ξπξίαπ αμέουεςαι ρε πξρξρςϊ 4% επί ςηπ εκςιμόμεμηπ ανίαπ ςηπ 
ρϋμβαρηπ, ή ςξσ ςμήμαςξπ ασςήπ, υχοίπ μα ρσμπεοιλαμβάμξμςαι ςα δικαιόμαςα ποξαίοερηπ  και η ξπξία 
καςαςίθεςαι μέυοι και ςημ  σπξγοατή ςξσ ρσμτχμηςικξϋ. 

 Ζ εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ, ποξκειμέμξσ μα γίμει απξδεκςή, ποέπει μα πεοιλαμβάμει κας' ελάυιρςξμ ςα 

αματεοϊμεμα ρςημ παοάγοατξ 2.1.5. ρςξιυεία ςηπ παοξϋραπ και επιπλέξμ ςξμ αοιθμϊ και ςξμ ςίςλξ ςηπ 

ρυεςικήπ ρϋμβαρηπ.  

ξ πεοιευϊμεμϊ ςηπ είμαι ρϋμτχμξ με ςξ σπϊδειγμα πξσ πεοιλαμβάμεςαι ρςξ Οαοάοςημα VI ςηπ Διακήοσνηπ 

και ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 72 ςξσ μ. 4412/2016. 

Ζ εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ καλϋπςει ρσμξλικά και υχοίπ διακοίρειπ ςημ εταομξγή ϊλχμ 
ςχμ ϊοχμ ςηπ ρϋμβαρηπ και κάθε απαίςηρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ έμαμςι ςξσ αμαδϊυξσ.  

Ρε πεοίπςχρη ςοξπξπξίηρηπ ςηπ ρϋμβαρηπ καςά ςημ παοάγοατξ 4.5, η ξπξία ρσμεπάγεςαι αϋνηρη ςηπ 
ρσμβαςικήπ ανίαπ, ξ αμάδξυξπ ξτείλει μα καςαθέρει μέυοι ςημ σπξγοατή ςηπ ςοξπξπξιημέμηπ ρϋμβαρηπ, 
ρσμπληοχμαςική εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ, ςξ ϋφξπ ςηπ ξπξίαπ αμέουεςαι ρε πξρξρςϊ 4% επί ςξσ πξρξϋ 
ςηπ αϋνηρηπ ςηπ ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ.  

Δπειδή ρςημ παοξϋρα ρϋμβαρη ξι σπηοερίεπ είμαι διαιοεςέπ και η παοάδξρη γίμεςαι, ρϋμτχμα με ςη 
ρϋμβαρη, ςμημαςικά, ξι εγγσήρειπ καλήπ εκςέλερηπ απξδερμεϋξμςαι ρςαδιακά, καςά ςξ πξρϊμ πξσ 
αμαλξγεί ρςημ ανία ςξσ ςμήμαςξπ ςηπ σπηοερίαπ πξσ παοαλήτθηκε ξοιρςικά. Για ςη ρςαδιακή 
απξδέρμεσρή ςξσπ απαιςείςαι ποξηγξϋμεμη γμχμξδϊςηρη ςξσ αομϊδιξσ ρσλλξγικξϋ ξογάμξσ. Δάμ ρςξ 
ποχςϊκξλλξ παοαλαβήπ αματέοξμςαι παοαςηοήρειπ ή σπάουει εκποϊθερμη παοάδξρη, η παοαπάμχ 
ρςαδιακή απξδέρμεσρη γίμεςαι μεςά απϊ ςημ αμςιμεςόπιρη, ρϋμτχμα με ϊρα ποξβλέπξμςαι, ςχμ  
παοαςηοήρεχμ και ςξσ εκποϊθερμξσ. 

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Ιαςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ εταομϊζξμςαι ξι διαςάνειπ ςξσ μ. 4412/2016, ξι ϊοξι ςηπ παοξϋραπ 
διακήοσνηπ και ρσμπληοχμαςικά ξ Αρςικϊπ Ιόδικαπ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Ιαςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ ξ αμάδξυξπ ςηοεί ςιπ σπξυοεόρειπ ρςξσπ ςξμείπ ςξσ 
πεοιβαλλξμςικξϋ, κξιμχμικξαρταλιρςικξϋ και εογαςικξϋ δικαίξσ, πξσ έυξσμ θερπιρθεί με ςξ δίκαιξ ςηπ 
Έμχρηπ, ςξ εθμικϊ δίκαιξ, ρσλλξγικέπ ρσμβάρειπ ή διεθμείπ διαςάνειπ πεοιβαλλξμςικξϋ, 
κξιμχμικξαρταλιρςικξϋ και εογαςικξϋ δικαίξσ, ξι ξπξίεπ απαοιθμξϋμςαι ρςξ Οαοάοςημα X ςξσ 
Οοξραοςήμαςξπ Α΄. 

Ζ ςήοηρη ςχμ εμ λϊγχ σπξυοεόρεχμ απϊ ςξμ αμάδξυξ και ςξσπ σπεογξλάβξσπ ςξσ ελέγυεςαι και 
βεβαιόμεςαι απϊ ςα ϊογαμα πξσ επιβλέπξσμ ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ και ςιπ αομϊδιεπ δημϊριεπ αουέπ 
και σπηοερίεπ πξσ εμεογξϋμ εμςϊπ ςχμ ξοίχμ ςηπ εσθϋμηπ και ςηπ αομξδιϊςηςάπ ςξσπ. 

   
4.3.2. Ξ αμάδξυξπ δερμεϋεςαι ϊςι:  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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α) ρε ϊλα ςα ρςάδια πξσ ποξηγήθηκαμ ςηπ ρϋμβαρηπ δεμ εμήογηρε αθέμιςα, παοάμξμα ή καςαυοηρςικά και 
ϊςι θα ενακξλξσθήρει μα μημ εμεογεί κας` ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ καςά ςξ ρςάδιξ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ,  

β) ϊςι θα δηλόρει αμελληςί ρςημ αμαθέςξσρα αουή, απϊ ςη ρςιγμή πξσ λάβει γμόρη, ξπξιαδήπξςε 
καςάρςαρη (ακϊμη και εμδευϊμεμη) ρϋγκοξσρηπ ρσμτεοϊμςχμ (ποξρχπικόμ, ξικξγεμειακόμ, 
ξικξμξμικόμ, πξλιςικόμ ή άλλχμ κξιμόμ ρσμτεοϊμςχμ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και αμςικοξσϊμεμχμ 
επαγγελμαςικόμ ρσμτεοϊμςχμ) μεςανϋ ςχμ μξμίμχμ ή ενξσριξδξςημέμχμ εκποξρόπχμ ςξσ καθόπ και 
σπαλλήλχμ ή ρσμεογαςόμ ςξσπ ξπξίξσπ απαρυξλεί ρςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ (π.υ. με ρϋμβαρη 
σπεογξλαβίαπ) και μελόμ ςξσ ποξρχπικξϋ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ πξσ εμπλέκξμςαι καθ’ ξιξμδήπξςε 
ςοϊπξ ρςη διαδικαρία εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ ή/και μπξοξϋμ μα επηοεάρξσμ ςημ έκβαρη και ςιπ 
απξτάρειπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ πεοί ςημ εκςέλερή ςηπ, ξπξςεδήπξςε και εάμ η καςάρςαρη ασςή 
ποξκϋφει καςά ςη διάοκεια εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ.  

Ξι σπξυοεόρειπ και ξι απαγξοεϋρειπ ςηπ οήςοαπ ασςήπ ιρυϋξσμ, αμ ξ αμάδξυξπ είμαι έμχρη, για ϊλα ςα 
μέλη ςηπ έμχρηπ, καθόπ και για ςξσπ σπεογξλάβξσπ πξσ υοηριμξπξιεί. Ρςξ ρσμτχμηςικϊ πεοιλαμβάμεςαι 
ρυεςική δερμεσςική δήλχρη ςϊρξ ςξσ αμαδϊυξσ ϊρξ και ςχμ σπεογξλάβχμ ςξσ.  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ξ Αμάδξυξπ δεμ απαλλάρρεςαι απϊ ςιπ ρσμβαςικέπ ςξσ σπξυοεόρειπ και εσθϋμεπ λϊγχ αμάθερηπ ςηπ 
εκςέλερηπ ςμήμαςξπ/ςμημάςχμ ςηπ ρϋμβαρηπ ρε σπεογξλάβξσπ. Ζ ςήοηρη ςχμ σπξυοεόρεχμ ςηπ παο. 2 
ςξσ άοθοξσ 18 ςξσ μ. 4412/2016 απϊ σπεογξλάβξσπ δεμ αίοει ςημ εσθϋμη ςξσ κσοίξσ αμαδϊυξσ.  

4.4.2. Ιαςά ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ ξ κϋοιξπ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα αματέοει ρςημ αμαθέςξσρα 
αουή ςξ ϊμξμα, ςα ρςξιυεία επικξιμχμίαπ και ςξσπ μϊμιμξσπ εκποξρόπξσπ ςχμ σπεογξλάβχμ ςξσ, ξι ξπξίξι 
ρσμμεςέυξσμ ρςημ εκςέλερη ασςήπ, ετϊρξμ είμαι γμχρςά ςη ρσγκεκοιμέμη υοξμική ρςιγμή.  Δπιπλέξμ, 
σπξυοεξϋςαι μα γμχρςξπξιεί ρςημ αμαθέςξσρα αουή κάθε αλλαγή ςχμ πληοξτξοιόμ ασςόμ, καςά ςη 
διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ, καθόπ και ςιπ απαιςξϋμεμεπ πληοξτξοίεπ ρυεςικά με κάθε μέξ σπεογξλάβξ, ςξμ 
ξπξίξ ξ κϋοιξπ αμάδξυξπ υοηριμξπξιεί εμ ρσμευεία ρςημ εμ λϊγχ ρϋμβαρη, ποξρκξμίζξμςαπ ςα ρυεςικά 
ρσμτχμηςικά/δηλόρειπ ρσμεογαρίαπ. Ρε πεοίπςχρη διακξπήπ ςηπ ρσμεογαρίαπ ςξσ Αμαδϊυξσ με 
σπεογξλάβξ/ σπεογξλάβξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ασςϊπ σπξυοεξϋςαι ρε άμερη γμχρςξπξίηρη ςηπ διακξπήπ 
ασςήπ ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή, ξτείλει δε μα διαρταλίρει ςημ ξμαλή εκςέλερη ςξσ ςμήμαςξπ/ ςχμ ςμημάςχμ 
ςηπ ρϋμβαρηπ είςε απϊ ςξμ ίδιξ, είςε απϊ μέξ σπεογξλάβξ ςξμ ξπξίξ θα γμχρςξπξιήρει ρςημ αμαθέςξσρα 
αουή καςά ςημ χπ άμχ διαδικαρία.  

Ρε πεοίπςχρη πξσ ξ αμάδξυξπ έυει ρςηοιυθεί ρςιπ ικαμϊςηςεπ ςξσ σπεογξλάβξσ ϊρξμ ατξοά ςη 
υοημαςξξικξμξμική επάοκεια-ςευμική και επαγγελμαςική ικαμϊςηςα, ρϋμτχμα με ςιπ απαιςήρειπ ςηπ 
διακήοσνηπ, ποξβλέπξμςαι ρςξ ρημείξ ασςϊ ϊοξι ρυεςικά με ςη διαδικαρία και ςιπ ποξωπξθέρειπ 
αμςικαςάρςαρήπ ςξσ. 

4.4.3. Ζ αμαθέςξσρα αουή επαληθεϋει ςη ρσμδοξμή ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ για ςξσπ σπεογξλάβξσπ, 
ϊπχπ ασςξί πεοιγοάτξμςαι ρςημ παοάγοατξ 2.2.3 και με ςα απξδεικςικά μέρα ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.9.2 
ςηπ παοξϋραπ, ετϊρξμ ςξ(α) ςμήμα(ςα) ςηπ ρϋμβαρηπ, ςξ(α) ξπξίξ(α) ξ αμάδξυξπ ποξςίθεςαι μα αμαθέρει 
σπϊ μξοτή σπεογξλαβίαπ ρε ςοίςξσπ, σπεοβαίμξσμ ρχοεσςικά  ςξ πξρξρςϊ ςξσ ςοιάμςα ςξιπ εκαςϊ (30%) 
ςηπ ρσμξλικήπ ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ. Δπιπλέξμ, ποξκειμέμξσ μα μημ αθεςξϋμςαι ξι σπξυοεόρειπ ςηπ παο. 2 
ςξσ άοθοξσ 18 ςξσ μ. 4412/2016, δϋμαςαι μα επαληθεϋρει ςξσπ χπ άμχ λϊγξσπ και για ςμήμα ή ςμήμαςα 
ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ σπξλείπξμςαι ςξσ χπ άμχ πξρξρςξϋ.  

Όςαμ απϊ ςημ χπ άμχ επαλήθεσρη ποξκϋπςει ϊςι ρσμςοέυξσμ λϊγξι απξκλειρμξϋ απαιςεί ςημ 
αμςικαςάρςαρή ςξσ, καςά ςα ειδικϊςεοα αματεοϊμεμα ρςιπ παο. 5 και 6 ςξσ άοθοξσ 131 ςξσ μ. 4412/2016.  
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4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Ζ ρϋμβαρη μπξοεί μα ςοξπξπξιείςαι καςά ςη διάοκειά ςηπ, υχοίπ μα απαιςείςαι μέα διαδικαρία ρϋμαφηπ 
ρϋμβαρηπ, ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ ποξωπξθέρειπ ςξσ άοθοξσ 132 ςξσ μ. 4412/2016, καςϊπιμ 
γμχμξδϊςηρηπ ςξσ αομξδίξσ ξογάμξσ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ.  

Λεςά ςη λϋρη ςηπ ρϋμβαρηπ λϊγχ ςηπ έκπςχρηπ ςξσ αμαδϊυξσ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 203 ςξσ μ. 
4412/2016 και ςημ παοάγοατξ 5.2. ςηπ παοξϋραπ, ϊπχπ και ρε πεοίπςχρη καςαγγελίαπ για ϊλξσπ ςξσπ 
λϊγξσπ ςηπ παοαγοάτξσ 4.6, πλημ ασςξϋ ςηπ πεο. (α), η αμαθέςξσρα αουή δϋμαςαι μα ποξρκαλέρει 
ςξμ/ςξσπ επϊμεμξ/ξσπ, καςά ρειοά καςάςανηπ ξικξμξμικϊ τξοέα πξσ ρσμμεςέυει-ξσμ ρςημ παοξϋρα 
διαδικαρία αμάθερηπ ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ ρϋμβαρηπ και μα ςξσ/ςξσπ ποξςείμει μα αμαλάβει/ξσμ ςξ 
αμεκςέλερςξ αμςικείμεμξ ςηπ ρϋμβαρηπ, με ςξσπ ίδιξσπ ϊοξσπ και ποξωπξθέρειπ και ρε ςίμημα πξσ δεμ θα 
σπεοβαίμει ςημ ποξρτξοά πξσ είυε σπξβάλει ξ έκπςχςξπ (οήςοα σπξκαςάρςαρηπ). Ζ ρϋμβαρη ρσμάπςεςαι, 
ετϊρξμ εμςϊπ ςηπ ςεθείραπ ποξθερμίαπ πεοιέλθει ρςημ αμαθέςξσρα αουή έγγοατη και αμεπιτϋλακςη 
απξδξυή ςηπ. Ζ άποακςη πάοξδξπ ςηπ ποξθερμίαπ θεχοείςαι χπ απϊοοιφη ςηπ ποϊςαρηπ. Αμ ασςϊπ δεμ 
δευθεί ςημ ποϊςαρη ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ, η αμαθέςξσρα αουή ποξρκαλεί ςξμ επϊμεμξ σπξφήτιξ καςά ρειοά 
καςάςανηπ, ακξλξσθόμςαπ καςά ςα λξιπά ςημ ίδια διαδικαρία. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.6.1. Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί, με ςιπ ποξωπξθέρειπ πξσ ξοίζξσμ ξι κείμεμεπ διαςάνειπ, μα καςαγγείλει 
ςη ρϋμβαρη καςά ςη διάοκεια ςηπ εκςέλερήπ ςηπ, ετϊρξμ: 

α) η ρϋμβαρη έυει σπξρςεί ξσριόδη ςοξπξπξίηρη, καςά ςημ έμμξια ςηπ παο. 4 ςξσ άοθοξσ 132 ςξσ μ. 
4412/2016, πξσ θα απαιςξϋρε μέα διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ  

β) ξ αμάδξυξπ, καςά ςξ υοϊμξ ςηπ αμάθερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ςελξϋρε ρε μια απϊ ςιπ καςαρςάρειπ πξσ 
αματέοξμςαι ρςημ παοάγοατξ 2.2.3.1 και, χπ εκ ςξϋςξσ, θα έποεπε μα έυει απξκλειρςεί απϊ ςη 
διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, 

γ) η ρϋμβαρη δεμ έποεπε μα αμαςεθεί ρςξμ αμάδξυξ λϊγχ ρξβαοήπ παοαβίαρηπ ςχμ σπξυοεόρεχμ πξσ 
σπέυει απϊ ςιπ Ρσμθήκεπ και ςημ Ξδηγία 2014/24/ΔΔ, η ξπξία έυει αμαγμχοιρςεί με απϊταρη ςξσ 
Δικαρςηοίξσ ςηπ Έμχρηπ ρςξ πλαίριξ διαδικαρίαπ δσμάμει ςξσ άοθοξσ 258 ςηπ ΡΚΔΔ. 

δ) ξ αμάδξυξπ καςαδικαρςεί αμεςάκληςα, καςά ςη διάοκεια εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, για έμα απϊ ςα 
αδικήμαςα πξσ αματέοξμςαι ρςημ παο. 2.2.3.1 ςηπ παοξϋραπ, 

ε) ξ αμάδξυξπ πςχυεϋρει ή σπαυθεί ρε διαδικαρία ειδικήπ εκκαθάοιρηπ ή ςεθεί σπϊ αμαγκαρςική διαυείοιρη 
απϊ εκκαθαοιρςή ή απϊ ςξ δικαρςήοιξ ή σπαυθεί ρε διαδικαρία πςχυεσςικξϋ ρσμβιβαρμξϋ ή αμαρςείλει ςιπ 
επιυειοημαςικέπ ςξσ δοαρςηοιϊςηςεπ ή σπαυθεί ρε διαδικαρία ενσγίαμρηπ και δεμ ςηοεί ςξσπ ϊοξσπ ασςήπ ή 
εάμ βοεθεί ρε ξπξιαδήπξςε αμάλξγη καςάρςαρη, ποξκϋπςξσρα απϊ παοϊμξια διαδικαρία, ποξβλεπϊμεμη 
ρε εθμικέπ διαςάνειπ μϊμξσ. Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα μημ καςαγγείλει ςη ρϋμβαρη, σπϊ ςημ 
ποξωπϊθερη ϊςι ξ αμάδξυξπ ξ ξπξίξπ θα βοεθεί ρε μία εκ ςχμ καςαρςάρεχμ πξσ αματέοξμςαι ρςημ 
πεοίπςχρη ασςή απξδεικμϋει ϊςι είμαι ρε θέρη μα εκςελέρει ςη ρϋμβαρη, λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςιπ 
ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ και ςα μέςοα για ςη ρσμέυιρη ςηπ επιυειοημαςικήπ ςξσ λειςξσογίαπ. 

ρς) ξ αμάδξυξπ παοαβεί απξδεδειγμέμα ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςημ δέρμεσρη 
ακεοαιϊςηςαπ ςηπ παο. 4.3.2. ςηπ παοξϋραπ, χπ αμαλσςικά πεοιγοάτξμςαι ρςξ ρσμημμέμξ ρςημ παοξϋρα 
ρυέδιξ ρϋμβαρηπ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ 

5.1.1. Ζ πληοχμή ςξσ αμαδϊυξσ θα ποαγμαςξπξιηθεί ρςαδιακά με βάρη ςημ ξικξμξμική 
ποξρτξοά ςξσ αμαδϊυξσ και καςά αμαλξγία με ςα πξρά πξσ εμταμίζξμςαι ρςξμ παοακάςχ πίμακα, 
μεςά ςημ παοαλαβή απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή ςχμ παοαδξςέχμ, ϊπχπ ασςά αματέοξμςαι ρςημ 
παοξϋρα.  

 

 
ΔΘΔΞΡ ΔΠΓΑΡΘΑΡ / ΣΟΖΠΔΡΘΑΡ 

Οοξωπξλξγιρθέμ κϊρςξπ 
(με ΤΟΑ) 

ΛΖΛΑ Α 

Α.1. Αμάπςσνη, εταομξγή, παοακξλξϋθηρη και ανιξλϊγηρη ςξσ Ρυεδίξσ 
Δπικξιμχμίαπ ςξσ έογξσ 

4.000,00 € 

Α.1.1 Ρυέδιξ Δπικξιμχμίαπ ςξσ έογξσ 

Α.1.2 Οεοιληπςικέπ Δκθέρειπ ςχμ δοάρεχμ επικξιμχμίαπ (2 ρσμξλικά) 

1.490,00 € 

2.510,00 € 

Α.2. Δημιξσογία Οοξχθηςικξϋ Σλικξϋ και Δημϊριεπ Ρυέρειπ 7.100,00 € 

Α.2.1 Δϋξ (2) Newsletter 

Α.2.2 Δελςίξ ϋπξσ  

Α.2.3 Έκθερη σλξπξίηρηπ ςηπ ρσμέμςεσνηπ ςϋπξσ 

Α.2.4 Τσλλάδιξ ςξσ έογξσ (600 ρσμξλικά αμςίςσπα) 

Α.2.5 εϋυξπ Ιαςεσθσμςήοιχμ Γοαμμόμ (600 ρσμξλικά αμςίςσπα) 

Α.2.6 Δκλαψκεσμέμη Έκθερη (250 ρσμξλικά αμςίςσπα) 

1.500,00 € 

500,00 € 

600,00 € 

1.500,00 € 

1.500,00 € 

1.500,00 € 

Α.3. Αμάπςσνη, εμημέοχρη και ρσμςήοηρη ςηπ επίρημηπ ιρςξρελίδαπ ςξσ έογξσ 
και ςχμ μέρχμ κξιμχμικήπ δικςϋχρήπ ςξσ (social media) 4.500,00 €  

Α.3.1 Δημιξσογία Θρςξρελίδαπ και ρελίδαπ ρςξ Facebook 

Α.3.2 Αματξοέπ Δμημέοχρηπ ςηπ ιρςξρελίδαπ ςξσ έογξσ και ςξσ μέρξσ 
κξιμχμικήπ δικςϋχρηπ (χπ σπξκετάλαιξ ςξσ Οαοαδξςέξσ Α.2) 

3.000,00 € 

1.500,00 € 

Α.4. Διξογάμχρη ςηπ ςελικήπ εκδήλχρηπ ςξσ έογξσ ρςη Ηερραλξμίκη 6.600,00 € 

Α.4.1 Έκθερη αματξοάπ σλξπξίηρηπ ςηπ ςελικήπ εκδήλχρηπ και ςξσ γεϋμαςξπ 
δικςϋχρηπ 6.600,00 € 

Α.5. Διξογάμχρη δϋξ (2) ρεμιμαοίχμ ρυεςικά με ςη λειςξσογία και υοήρη ςξσ 
ρσρςήμαςξπ παοακξλξϋθηρηπ και αμςιμεςόπιρηπ ςχμ κιμδϋμχμ πλημμϋοαπ και 
διεναγχγή αρκήρεχμ επι υάοςξσ και δξμικόμ πεδίξσ 

7.500,00 € 

Α.5.1 Έκθερη σλξπξίηρηπ ρεμιμαοίχμ (e-learning και in situ) και αρκήρεχμ επί 
υάοςξσ και δξκιμόμ πεδίξσ 

7.500,00 € 

Α.6. Δοάρειπ εσαιρθηςξπξίηρηπ και εμημέοχρηπ  9.500,00 € 

Α.6.1. Βίμςεξ Δσαιρθηςξπξίηρηπ μέγιρςηπ διάοκειαπ δϋξ (2) λεπςόμ  2.000,00 € 
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Α.6.2. Έκθερη παοξσρίαρηπ ςχμ ρελίδχμ πξσ θα αμαοςηθξϋμ ρςημ επίρημη 
ιρςξρελίδα ςξσ έογξσ 

Α.6.3. Έκθερη Σλξπξίηρηπ Άςσπηπ Δκπαίδεσρηπ και Δμημέοχρηπ ςχμ 
Λξμάδχμ ΑμεΑ και αςϊμχμ ςοίςηπ ηλικίαπ 

Α.6.4. Έκθερη Αματξοάπ σλξπξίηρηπ Δκδήλχρηπ ρςη Ηερραλξμίκη 

1.500,00 € 

 

4.500,00 € 

 

1.500,00 € 

Α.7. Δμθάοοσμρη και ποξόθηρη ςξσ εθελξμςιρμξϋ 8.500,00 € 

Α.7.1 Έκθερη εμθάοοσμρηπ και ποξόθηρηπ εθελξμςιρμξϋ 
8.500,00 € 

ΡΣΜΞΚΞ ΛΖΛΑΞΡ Α 
47.700,00 € 

Τ.Ο.Α 24% 
9.232,26 € 

ΛΖΛΑ Β 

 

Β.1 Ρϋμςανη έκθερηπ για ςξ ρϋρςημα πξλιςικήπ ποξρςαρίαπ ρςημ Δλλάδα 21.000,00 € 

Β.1.1 Έκθερη αμαγμόοιρηπ ςξσ ρσρςήμαςξπ πξλιςικήπ ποξρςαρίαπ ρςημ 
Δλλάδα 21.000,00 € 

Β.2 Οοξεςξιμαρία, διξογάμχρη δϋξ (2) ρσμαμςήρεχμ και ρσμμεςξυή ρςιπ 
σπϊλξιπεπ ρσμαμςήρειπ ςηπ Ιξιμήπ Ξμάδαπ Διαυείοιρηπ Ιιμδϋμχμ Ολημμϋοαπ 

6.500,00 € 

Β.2.1. Δκθέρειπ ρσμμεςξυήπ ρςη Ρσμάμςηρη ςηπ Ιξιμήπ Ξμάδαπ Διαυείοιρηπ 
Ιιμδϋμχμ Ολημμϋοαπ (έρρεοιπ Δκθέρειπ) 

6.500,00 € 

B.3. Διεοεϋμηρη και υαοςξγοάτηρη στιρςάμεμχμ ρσρςημάςχμ 
παοακξλξϋθηρηπ ρςη διαρσμξοιακή λεκάμη απξοοξήπ ςξσ Ανιξϋ 

5.000,00 € 

B.3.1. Έκθερη για ςη διεοεϋμηρη και υαοςξγοάτηρη στιρςάμεμχμ 
ρσρςημάςχμ παοακξλξϋθηρηπ ρςη διαρσμξοιακή λεκάμη απξοοξήπ ςξσ Ανιξϋ 5.000,00 € 

Β.4 Διαμϊοτχρη ςηπ διαρσμξοιακήπ ρςοαςηγικήπ αμςίδοαρηπ ρςιπ πλημμϋοεπ 25.000,00 € 

B.4.1. Έκθερη διαρσμξοιακήπ ρςοαςηγικήπ αμςίδοαρηπ ρςιπ πλημμϋοεπ 
25.000,00 € 

Β.5 Δκπϊμηρη Αμάλσρηπ οχςϊςηςαπ για ςη λεκάμη απξοοξήπ ςξσ Ανιξϋ 55.000,00 € 

B.5.1 Ρυέδιξ Έκθερηπ αμάλσρηπ ςοχςϊςηςαπ για ςιπ ςξπξθερίεπ πξσ βοίρκξμςαι 
ρςη λεκάμη απξοοξήπ ςξσ πξςαμξϋ Ανιξϋ 

B.5.2. ελική Έκθερη για ςημ αμάλσρη ςοχςϊςηςαπ για ςιπ ςξπξθερίεπ πξσ 
βοίρκξμςαι ρςη λεκάμη απξοοξήπ ςξσ πξςαμξϋ Ανιξϋ 

22.320,00 € 

 

32.680,00 € 

ΡΣΜΞΚΞ ΛΖΛΑΞΡ Β 112.500,00 € 

Τ.Ο.Α 24% 21.774,19 € 

ΔΚΘΙΞ ΟΞΡΞ (ΛΖΛΑ Α & Β)  160.200,00 € 

 

Ζ πληοχμή ςξσ ρσμβαςικξϋ ςιμήμαςξπ θα γίμεςαι με ςημ ποξρκϊμιρη ςχμ μξμίμχμ παοαρςαςικόμ και 
δικαιξλξγηςικόμ πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 200 παο. 5 ςξσ μ. 4412/2016, καθόπ και 
κάθε άλλξσ δικαιξλξγηςικξϋ πξσ ςσυϊμ ήθελε ζηςηθεί απϊ ςιπ αομϊδιεπ σπηοερίεπ πξσ διεμεογξϋμ ςξμ 
έλεγυξ και ςημ πληοχμή.  

5.1.2.  Toμ Αμάδξυξ βαοϋμξσμ ξι σπέο ςοίςχμ κοαςήρειπ, χπ και κάθε άλλη επιβάοσμρη, ρϋμτχμα με 
ςημ κείμεμη μξμξθερία, μη ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α., για ςημ παοξυή ςχμ σπηοεριόμ ρςξμ ςϊπξ και 
με ςξμ ςοϊπξ πξσ ποξβλέπεςαι ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ. Θδίχπ βαοϋμεςαι με ςιπ ακϊλξσθεπ κοαςήρειπ: 
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 0,1%  σπέο ςηπ Δμιαίαπ Αουήπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (παο. 3, άοθοξ 7 ςξσ 4912/2022), η ξπξία 
σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ανίαπ κάθε πληοχμήπ ποξ τϊοχμ και κοαςήρεχμ πξρξϋ άμχ ςχμ υιλίχμ 
εσοό (1.000,00 €) και αμεναοςήςχπ πηγήπ ποξέλεσρηπ υοημαςξδϊςηρηπ ςηπ αουικήπ, καθόπ και 
κάθε ρσμπληοχμαςικήπ ή ςοξπξπξιηςικήπ ρϋμβαρηπ. 

 Ιοάςηρη ϋφξσπ 0,02% σπέο ςηπ αμάπςσνηπ και ρσμςήοηρηπ ςξσ ΞΟΡ ΔΡΖΔΖΡ, η ξπξία σπξλξγίζεςαι 
επί ςηπ ανίαπ, εκςϊπ ΤΟΑ, ςηπ αουικήπ, καθόπ και κάθε ρσμπληοχμαςικήπ ρϋμβαρηπ. ξ πξρϊ 
ασςϊ παοακοαςείςαι ρε κάθε πληοχμή απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή ρςξ ϊμξμα και για λξγαοιαρμϊ  
ςξσ Σπξσογείξσ Φητιακήπ Διακσβέομηρηπ ρϋμτχμα με ςημ παο. 6 ςξσ άοθοξσ 36 ςξσ μ. 
4412/2016. συϊμ εταομξγή ςηπ κοάςηρηπ θα ποαγμαςξπξιηθεί μεςά ςημ έκδξρη ςηπ  σπξσογικήπ 
απϊταρηπ ςηπ ίδιαπ παοαγοάτξσ. 

Ξι σπέο ςοίςχμ κοαςήρειπ σπϊκειμςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ αμαλξγικϊ ςέλξπ υαοςξρήμξσ 3% και 
ρςημ επ’ασςξϋ ειρτξοά σπέο ΞΓΑ 20%. 

 

Λε κάθε πληοχμή θα γίμεςαι η ποξβλεπϊμεμη απϊ ςημ κείμεμη μξμξθερία παοακοάςηρη τϊοξσ 
ειρξδήμαςξπ ανίαπ 8% επί ςξσ καθαοξϋ πξρξϋ. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ξ αμάδξυξπ, με ςημ επιτϋλανη ςηπ ρσμδοξμήπ λϊγχμ αμχςέοαπ βίαπ, κηοϋρρεςαι σπξυοεχςικά 
έκπςχςξπ απϊ ςη ρϋμβαρη και απϊ κάθε δικαίχμα πξσ απξοοέει απϊ ασςήμ:   

α) ρςημ πεοίπςχρη ςηπ παο. 7 ςξσ άοθοξσ 105 πεοί καςακϋοχρηπ και ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ 

β) ρςημ πεοίπςχρη πξσ δεμ εκπληοόρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςη ρϋμβαρη ή/και δεμ 
ρσμμξοτχθεί με ςιπ ρυεςικέπ γοαπςέπ εμςξλέπ ςηπ σπηοερίαπ, πξσ είμαι ρϋμτχμεπ με ςη ρϋμβαρη ή ςιπ 
κείμεμεπ διαςάνειπ, εμςϊπ ςξσ ρσμτχμημέμξσ υοϊμξσ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, 

γ) ετϊρξμ δεμ παοάρυει ςιπ σπηοερίεπ ή δεμ σπξβάλει ςα παοαδξςέα ή δεμ ποξβεί ρςημ αμςικαςάρςαρή 
ςξσπ μέρα ρςξμ ρσμβαςικϊ υοϊμξ ή ρςξμ υοϊμξ παοάςαρηπ πξσ ςξσ δξθεί, ρϋμτχμα με ςα ϊρα 
ποξβλέπξμςαι ρςξ άοθοξ 217 πεοί διάοκειαπ ρϋμβαρηπ παοξυήπ σπηοερίαπ και ςημ παοάγοατξ 6.4 ςηπ 
παοξϋραπ διακήοσνηπ. 

Ρςημ πεοίπςχρη ρσμδοξμήπ λϊγξσ έκπςχρηπ ςξσ αμαδϊυξσ απϊ ςη ρϋμβαρη καςά ςημ χπ άμχ πεοίπςχρη 
(γ), η αμαθέςξσρα αουή κξιμξπξιεί ρςξμ αμάδξυξ ειδική ϊυληρη, η ξπξία μμημξμεϋει ςιπ διαςάνειπ ςξσ 
άοθοξσ 203 ςξσ μ. 4412/2016  και πεοιλαμβάμει ρσγκεκοιμέμη πεοιγοατή ςχμ εμεογειόμ ρςιπ ξπξίεπ 
ξτείλει μα ποξβεί ξ αμάδξυξπ, ποξκειμέμξσ μα ρσμμξοτχθεί, μέρα ρε ποξθερμία δεκαπέμςε (15) ημεοόμ 
απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ αμχςέοχ ϊυληρηπ. Αμ η ποξθερμία, πξσ ςεθεί με ςημ ειδική ϊυληρη, παοέλθει, 
υχοίπ ξ αμάδξυξπ μα ρσμμξοτχθεί, κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ μέρα ρε ποξθερμία ςοιάμςα (30) ημεοόμ απϊ 
ςημ άποακςη πάοξδξ ςηπ ποξθερμίαπ ρσμμϊοτχρηπ. 

Ξ αμάδξυξπ δεμ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ για λϊγξσπ πξσ ατξοξϋμ ρε σπαιςιϊςηςα ςξσ τξοέα εκςέλερηπ ςηπ 
ρϋμβαρηπ ή αμ ρσμςοέυξσμ λϊγξι αμχςέοαπ βίαπ. 

Ρςξμ αμάδξυξ πξσ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ απϊ ςη ρϋμβαρη, επιβάλλξμςαι, με απϊταρη ςξσ 
απξταιμϊμεμξσ ξογάμξσ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ αομϊδιξσ ξογάμξσ, ςξ ξπξίξ σπξυοεχςικά 
καλεί ςξμ εμδιατεοϊμεμξ ποξπ παοξυή ενηγήρεχμ, αθοξιρςικά ξι παοακάςχ κσοόρειπ:  

- ξλική καςάπςχρη ςηπ εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, 

Δπιπλέξμ, ρε βάοξπ ςξσ αμαδϊυξσ μπξοεί μα επιβληθεί και ποξρχοιμϊπ απξκλειρμϊπ ςξσ απϊ ςξ ρϋμξλξ 
ςχμ ρσμβάρεχμ ποξμηθειόμ ή σπηοεριόμ ςχμ τξοέχμ πξσ εμπίπςξσμ ρςιπ διαςάνειπ ςξσ μ. 4412/2016, 
καςά ςα ειδικϊςεοα ποξβλεπϊμεμα ρςξ άοθοξ 74, πεοί απξκλειρμξϋ ξικξμξμικξϋ τξοέα απϊ δημϊριεπ 
ρσμβάρειπ. 
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5.2.2.  Αμ ξι σπηοερίεπ παοαρυεθξϋμ απϊ σπαιςιϊςηςα ςξσ αμαδϊυξσ μεςά ςη λήνη ςηπ διάοκειαπ ςηπ 
ρϋμβαρηπ και μέυοι λήνηπ ςξσ υοϊμξσ ςηπ παοάςαρηπ πξσ υξοηγήθηκε, επιβάλλξμςαι ειπ βάοξπ ςξσ 
πξιμικέπ οήςοεπ, με αιςιξλξγημέμη απϊταρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ.  
 

Ξι πξιμικέπ οήςοεπ σπξλξγίζξμςαι χπ ενήπ: 

α) για καθσρςέοηρη ςμημαςικόμ/εμδιαμέρχμ ποξθερμιόμ ςηπ αμςίρςξιυηπ ποξθερμίαπ ςχμ 
ςμημαςικόμ/εμδιαμέρχμ ποξθερμιόμ επιβάλλεςαι πξιμική οήςοα 2,5% επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ υχοίπ ΤΟΑ 
ςχμ σπηοεριόμ πξσ παοαρυέθηκαμ εκποϊθερμα, 

β) για καθσρςέοηρη πξσ σπεοβαίμει ςξ 50% επιβάλλεςαι πξιμική οήςοα 5% υχοίπ ΤΟΑ επί ςηπ ρσμβαςικήπ 
ανίαπ ςχμ σπηοεριόμ πξσ παοαρυέθηκαμ εκποϊθερμα, 

γ) ξι πξιμικέπ οήςοεπ για σπέοβαρη ςχμ ςμημαςικόμ ποξθερμιόμ είμαι αμενάοςηςεπ απϊ ςιπ επιβαλλϊμεμεπ 
για σπέοβαρη ςηπ ρσμξλικήπ διάοκειαπ ςηπ ρϋμβαρηπ και δϋμαμςαι μα αμακαλξϋμςαι με αιςιξλξγημέμη 
απϊταρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, αμ ξι σπηοερίεπ πξσ ατξοξϋμ ρςιπ χπ άμχ ςμημαςικέπ ποξθερμίεπ 
παοαρυεθξϋμ μέρα ρςη ρσμξλική ςηπ διάοκεια και ςιπ εγκεκοιμέμεπ παοαςάρειπ ασςήπ και με ςημ 
ποξωπϊθερη ϊςι ςξ ρϋμξλξ ςηπ ρϋμβαρηπ έυει εκςελερςεί πλήοχπ, 

ξ πξρϊ ςχμ πξιμικόμ οηςοόμ αταιοείςαι/ρσμφητίζεςαι απϊ/με ςημ αμξιβή ςξσ αμαδϊυξσ.  
Ζ επιβξλή πξιμικόμ οηςοόμ δεμ ρςεοεί απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή ςξ δικαίχμα μα κηοϋνει ςξμ αμάδξυξ 
έκπςχςξ. 

 

5.3 Διοικηηικέρ πποζθςγέρ καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζηρ ηων ζςμβάζεων   

Ξ αμάδξυξπ μπξοεί καςά ςχμ απξτάρεχμ πξσ επιβάλλξσμ ρε βάοξπ ςξσ κσοόρειπ, δσμάμει ςχμ ϊοχμ ςχμ 
άοθοχμ 5.2 (Ιήοσνη ξικξμξμικξϋ τξοέα εκπςόςξσ - Ισοόρειπ), 6.2. (Διάοκεια ρϋμβαρηπ), 6.4. (Απϊοοιφη 
παοαδξςέχμ – αμςικαςάρςαρη), καθόπ και κας΄ εταομξγή ςχμ ρσμβαςικόμ ϊοχμ, μα αρκήρει ποξρτσγή 
για λϊγξσπ μξμιμϊςηςαπ και ξσρίαπ εμόπιξμ ςξσ τξοέα πξσ εκςελεί ςη ρϋμβαρη μέρα ρε αμαςοεπςική 
ποξθερμία (30) ημεοόμ απϊ ςημ ημεοξμημία ςηπ κξιμξπξίηρηπ ή ςηπ πλήοξσπ γμόρηπ ςηπ ρυεςικήπ 
απϊταρηπ. Ζ εμποϊθερμη άρκηρη ςηπ ποξρτσγήπ αμαρςέλλει ςιπ επιβαλλϊμεμεπ κσοόρειπ. Δπί ςηπ 
ποξρτσγήπ απξταρίζει ςξ αομξδίχπ απξταιμϊμεμξ ϊογαμξ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ ποξβλεπϊμεμξσ 
ρςξ ςελεσςαίξ εδάτιξ ςηπ πεοίπςχρηπ δ΄ ςηπ παοαγοάτξσ 11 ςξσ άοθοξσ 221 μ.4412/2016 ξογάμξσ, εμςϊπ 
ποξθερμίαπ ςοιάμςα (30) ημεοόμ απϊ ςημ άρκηρή ςηπ, άλλχπ θεχοείςαι χπ ριχπηοόπ απξοοιτθείρα. Ιαςά 
ςηπ απϊταρηπ ασςήπ δεμ υχοεί η άρκηρη άλληπ ξπξιαρδήπξςε τϋρηπ διξικηςικήπ ποξρτσγήπ. Αμ καςά ςηπ 
απϊταρηπ πξσ επιβάλλει κσοόρειπ δεμ αρκηθεί εμποϊθερμα η ποξρτσγή ή αμ απξοοιτθεί ασςή απϊ ςξ 
απξταιμϊμεμξ αομξδίχπ ϊογαμξ, η απϊταρη καθίρςαςαι ξοιρςική. Αμ αρκηθεί εμποϊθερμα ποξρτσγή, 
αμαρςέλλξμςαι ξι ρσμέπειεπ ςηπ απϊταρηπ μέυοι ασςή μα ξοιρςικξπξιηθεί. 

5.4 Δικαζηική επίλςζη διαθοπών 

Ιάθε διατξοά μεςανϋ ςχμ ρσμβαλλϊμεμχμ μεοόμ πξσ ποξκϋπςει απϊ ςιπ ρσμβάρειπ πξσ ρσμάπςξμςαι ρςξ 
πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ , επιλϋεςαι με ςημ άρκηρη ποξρτσγήπ ή αγχγήπ ρςξ Διξικηςικϊ Δτεςείξ 
ςηπ Οεοιτέοειαπ, ρςημ ξπξία εκςελείςαι εκάρςη ρϋμβαρη, καςά ςα ειδικϊςεοα ξοιζϊμεμα ρςιπ παο. 1 έχπ 
και 6 ςξσ άοθοξσ 205Α ςξσ μ. 4412/2016. Οοιμ απϊ ςημ άρκηρη ςηπ ποξρτσγήπ ρςξ Διξικηςικϊ Δτεςείξ 
ποξηγείςαι σπξυοεχςικά η ςήοηρη ςηπ εμδικξταμξϋπ διαδικαρίαπ πξσ ποξβλέπεςαι ρςξ άοθοξ 205 ςξσ μ. 
4412/2016 και ςημ παοάγοατξ 5.3 ςηπ παοξϋραπ, διατξοεςικά η ποξρτσγή απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. 
Αμ ξ αμάδξυξπ ςηπ ρϋμβαρηπ είμαι κξιμξποανία, η ποξρτσγή αρκείςαι είςε απϊ ςημ ίδια είςε απϊ ϊλα ςα 
μέλη ςηπ. Δεμ απαιςείςαι η ςήοηρη εμδικξταμξϋπ διαδικαρίαπ αμ αρκείςαι απϊ ςξμ εμδιατεοϊμεμξ αγχγή, 
ρςξ δικϊγοατξ ςηπ ξπξίαπ δεμ ρχοεϋεςαι αίςημα ακϋοχρηπ ή ςοξπξπξίηρηπ διξικηςικήπ ποάνηπ ή 
παοάλειφηπ. 
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6. ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

6.1.1. Ζ παοακξλξϋθηρη ςηπ εκςέλερηπ ςηπ Ρϋμβαρηπ και η διξίκηρη ασςήπ θα διεμεογηθεί απϊ ςημ  
οιμελή Δπιςοξπή  Οαοαλαβήπ η ξπξία θα ρσγκοξςηθεί με απϊταρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ και θα 
ειρηγείςαι ρςξ αομϊδιξ απξταιμϊμεμξ ϊογαμξ για ϊλα ςα ζηςήμαςα πξσ ατξοξϋμ ρςημ ποξρήκξσρα 
εκςέλερη ϊλχμ ςχμ ϊοχμ ςηπ ρϋμβαρηπ και ρςημ εκπλήοχρη ςχμ σπξυοεόρεχμ ςξσ αμαδϊυξσ, ρςη λήφη 
ςχμ επιβεβλημέμχμ μέςοχμ λϊγχ μη ςήοηρηπ ςχμ χπ άμχ ϊοχμ και ιδίχπ για ζηςήμαςα πξσ ατξοξϋμ ρε 
ςοξπξπξίηρη ςξσ αμςικειμέμξσ και παοάςαρη ςηπ διάοκειαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, σπϊ ςξσπ ϊοξσπ ςξσ άοθοξσ 132 
ςξσ μ. 4412/2016.  
 
6.1.2. Ζ αομϊδια σπηοερία μπξοεί, με απϊταρή ςηπ μα ξοίζει για ςημ παοακξλξϋθηρη ςηπ ρϋμβαρηπ χπ 
επϊπςη με καθήκξμςα ειρηγηςή σπάλληλξ ςηπ σπηοερίαπ. Λε ςημ ίδια απϊταρη δϋμαμςαι μα ξοίζξμςαι και 
άλλξι σπάλληλξι ςηπ αομϊδιαπ σπηοερίαπ ή ςχμ ενσπηοεςξϋμεμχμ απϊ ςημ ρϋμβαρη τξοέχμ, ρςξσπ 
ξπξίξσπ αμαςίθεμςαι επιμέοξσπ καθήκξμςα για ςημ παοακξλξϋθηρη ςηπ ρϋμβαρηπ. Ρε ασςή ςημ πεοίπςχρη 
ξ επϊπςηπ λειςξσογεί χπ ρσμςξμιρςήπ. 

α καθήκξμςα ςξσ επϊπςη είμαι, εμδεικςικά, η πιρςξπξίηρη ςηπ εκςέλερηπ ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ, 
καθόπ και ξ έλεγυξπ ςηπ ρσμμϊοτχρηπ ςξσ αμαδϊυξσ με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ. Λε ειρήγηρη ςξσ 
επϊπςη η σπηοερία πξσ διξικεί ςη ρϋμβαρη μπξοεί μα απεσθϋμει έγγοατα με ξδηγίεπ και εμςξλέπ ποξπ ςξμ 
αμάδξυξ πξσ ατξοξϋμ ρςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ. 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ  

6.2.1. Ζ διάοκεια ςηπ Ρϋμβαρηπ ξοίζεςαι απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ έχπ και ςη λήνη ςξσ έογξσ, ήςξι 
15/12/2023, ή ρε ξπξιαδήπξςε άλλη ημεοξμημία, ετϊρξμ η διάοκεια ςξσ έογξσ παοαςαθεί, ρϋμτχμα με ςα 
αμαλσςικά αματεοϊμεμα ρςξ ΟΑΠΑΠΖΛΑ Θ ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ. 

6.2.2. Ζ  ρσμξλική διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ μπξοεί μα παοαςείμεςαι μεςά απϊ  αιςιξλξγημέμη απϊταρη ςηπ 
αμαθέςξσραπ αουήπ μέυοι ςξ 50% ασςήπ, ϋρςεοα απϊ ρυεςικϊ αίςημα ςξσ  αμαδϊυξσ πξσ σπξβάλλεςαι ποιμ 
απϊ ςη λήνη ςηπ διάοκειάπ ςηπ, ρε αμςικειμεμικά δικαιξλξγημέμεπ πεοιπςόρειπ πξσ δεμ ξτείλξμςαι ρε 
σπαιςιϊςηςα ςξσ αμαδϊυξσ. Αμ λήνει η ρσμξλική διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ, υχοίπ μα σπξβληθεί εγκαίοχπ 
αίςημα παοάςαρηπ ή, αμ λήνει η παοαςαθείρα, καςά ςα αμχςέοχ, διάοκεια, υχοίπ μα σπξβληθξϋμ ρςημ 
αμαθέςξσρα αουή ςα παοαδξςέα ςηπ ρϋμβαρηπ, ξ αμάδξυξπ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ. Αμ ξι σπηοερίεπ 
παοαρυεθξϋμ απϊ σπαιςιϊςηςα ςξσ αμαδϊυξσ μεςά ςη λήνη ςηπ διάοκειαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, και μέυοι λήνηπ 
ςξσ υοϊμξσ ςηπ παοάςαρηπ πξσ υξοηγήθηκε επιβάλλξμςαι ειπ βάοξπ ςξσ πξιμικέπ οήςοεπ, ρϋμτχμα με ςξ 
άοθοξ 218 ςξσ μ. 4412/2016 και ςξ άοθοξ 5.2.2 ςηπ παοξϋραπ. 

6.3  Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

6.3.1 Ζ παοαλαβή ςχμ παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ ή παοαδξςέχμ γίμεςαι απϊ επιςοξπή παοαλαβήπ πξσ 

ρσγκοξςείςαι, ρϋμτχμα με ςημ παο. 3 και ςημ πεο. δ ςηπ παοαγοάτξσ 11 ςξσ άοθοξσ 221 ςξσ μ. 
4412/2016, καςά ςα αμαλσςικόπ αματεοϊμεμα ρςξ Οαοάοςημα Θ ςηπ παοξϋραπ.  

6.3.2 Ιαςά ςη διαδικαρία παοαλαβήπ διεμεογείςαι ξ απαιςξϋμεμξπ έλεγυξπ, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςη 
ρϋμβαρη, μπξοεί δε μα καλείςαι μα παοαρςεί και  εκποϊρχπξπ ςξσ αμαδϊυξσ. Λεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ 
διαδικαρίαπ, η επιςοξπή παοαλαβήπ: α) είςε παοαλαμβάμει ςιπ ρυεςικέπ σπηοερίεπ ή παοαδξςέα, ετϊρξμ 
καλϋπςξμςαι ξι απαιςήρειπ ςηπ ρϋμβαρηπ υχοίπ έγκοιρη ή απϊταρη ςξσ απξταιμξμέμξσ ξογάμξσ, β) είςε 
ειρηγείςαι για ςημ παοαλαβή με παοαςηοήρειπ ή ςημ απϊοοιφη ςχμ παοευξμέμχμ σπηοεριόμ ή 
παοαδξςέχμ, ρϋμτχμα με ςιπ παοαγοάτξσπ 3 και 4. α αμχςέοχ εταομϊζξμςαι και ρε ςμημαςικέπ 
παοαλαβέπ.  
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6.3.3 Αμ η επιςοξπή παοαλαβήπ κοίμει ϊςι ξι παοευϊμεμεπ σπηοερίεπ ή ςα παοαδξςέα δεμ αμςαπξκοίμξμςαι 
πλήοχπ ρςξσπ ϊοξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ρσμςάρρεςαι ποχςϊκξλλξ ποξρχοιμήπ παοαλαβήπ, πξσ αματέοει ςιπ 
παοεκκλίρειπ πξσ διαπιρςόθηκαμ απϊ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ και γμχμξδξςεί αμ ξι αματεοϊμεμεπ 
παοεκκλίρειπ επηοεάζξσμ ςημ καςαλληλϊςηςα ςχμ παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ ή παοαδξςέχμ και ρσμεπόπ αμ 
μπξοξϋμ ξι ςελεσςαίεπ μα καλϋφξσμ ςιπ ρυεςικέπ αμάγκεπ.  

6.3.4 Για ςημ εταομξγή ςηπ ποξηγξϋμεμηπ παοαγοάτξσ ξοίζξμςαι ςα ακϊλξσθα:  

α) Ρςημ πεοίπςχρη πξσ διαπιρςχθεί ϊςι, δεμ επηοεάζεςαι η καςαλληλϊςηςα, με αιςιξλξγημέμη απϊταρη 
ςξσ αομϊδιξσ απξταιμϊμεμξσ ξογάμξσ, μπξοεί μα εγκοιθεί η παοαλαβή ςχμ εμ λϊγχ παοευϊμεμχμ 
σπηοεριόμ ή παοαδξςέχμ, με έκπςχρη επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ, η ξπξία θα ποέπει μα είμαι αμάλξγη ποξπ 
ςιπ διαπιρςχθείρεπ παοεκκλίρειπ. Λεςά ςημ έκδξρη ςηπ χπ άμχ απϊταρηπ, η επιςοξπή παοαλαβήπ 
σπξυοεξϋςαι μα ποξβεί ρςημ ξοιρςική παοαλαβή ςχμ παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ ή παοαδξςέχμ ςηπ 
ρϋμβαρηπ και μα ρσμςάνει ρυεςικϊ ποχςϊκξλλξ ξοιρςικήπ παοαλαβήπ, ρϋμτχμα με ςα αματεοϊμεμα ρςημ 
απϊταρη.  

β) Αμ διαπιρςχθεί ϊςι επηοεάζεςαι η καςαλληλϊςηςα, με αιςιξλξγημέμη απϊταρη ςξσ αομϊδιξσ 
απξταιμϊμεμξσ ξογάμξσ απξοοίπςξμςαι ξι παοευϊμεμεπ σπηοερίεπ ή ςα παοαδξςέα, με ςημ επιτϋλανη ςχμ 
ξοιζξμέμχμ ρςξ άοθοξ 220.  

6.3.5 Αμ παοέλθει υοξμικϊ διάρςημα μεγαλϋςεοξ ςχμ ςοιάμςα (30) ημεοόμ απϊ ςημ ημεοξμημία σπξβξλήπ 
ςξσ παοαδξςέξσ απϊ ςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα και δεμ έυει εκδξθεί ποχςϊκξλλξ παοαλαβήπ ςηπ παοαγοάτξσ 
2 ή ποχςϊκξλλξ με παοαςηοήρειπ ςηπ παοαγοάτξσ 3, θεχοείςαι ϊςι η παοαλαβή έυει ρσμςελερθεί 
ασςξδίκαια.  

6.3.6 Αμενάοςηςα απϊ ςημ, καςά ςα αμχςέοχ, ασςξδίκαιη παοαλαβή και ςημ πληοχμή ςξσ αμαδϊυξσ, 
ποαγμαςξπξιξϋμςαι ξι ποξβλεπϊμεμξι απϊ ςη ρϋμβαρη έλεγυξι απϊ επιςοξπή πξσ ρσγκοξςείςαι με 
απϊταρη ςξσ αομξδίξσ απξταιμξμέμξσ ξογάμξσ, ρςημ ξπξία δεμ μπξοεί μα ρσμμεςέυξσμ ξ ποϊεδοξπ και 
ςα μέλη ςηπ επιςοξπήπ ςηπ παοαγοάτξσ 6.3.1. Ζ παοαπάμχ επιςοξπή παοαλαβήπ ποξβαίμει ρε ϊλεπ ςιπ 
διαδικαρίεπ παοαλαβήπ πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςημ ρϋμβαρη και ρσμςάρρει ςα ρυεςικά ποχςϊκξλλα. Ξι 
εγγσηςικέπ επιρςξλέπ ποξκαςαβξλήπ και καλήπ εκςέλερηπ δεμ επιρςοέτξμςαι ποιμ ςημ ξλξκλήοχρη ϊλχμ 
ςχμ ποξβλεπξμέμχμ απϊ ςη ρϋμβαρη ελέγυχμ και ςη ρϋμςανη ςχμ ρυεςικόμ ποχςξκϊλλχμ. Ξπξιαδήπξςε 
εμέογεια πξσ έγιμε απϊ ςημ αουική επιςοξπή παοαλαβήπ, δεμ λαμβάμεςαι σπϊφη. 

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ  

Ρε πεοίπςχρη ξοιρςικήπ απϊοοιφηπ ξλϊκληοξσ ή μέοξσπ ςχμ παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ ή/και 
παοαδξςέχμ, με έκπςχρη επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ, με απϊταρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ μπξοεί μα 
εγκοίμεςαι αμςικαςάρςαρη ςχμ σπηοεριόμ ή/και παοαδξςέχμ ασςόμ με άλλα, πξσ μα είμαι ρϋμτχμα με 
ςξσπ ϊοξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ, μέρα ρε ςακςή ποξθερμία πξσ ξοίζεςαι απϊ ςημ απϊταρη ασςή. Αμ η 
αμςικαςάρςαρη γίμεςαι μεςά ςη λήνη ςηπ ρσμξλικήπ διάοκειαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, η ποξθερμία πξσ ξοίζεςαι 
για ςημ αμςικαςάρςαρη δεμ μπξοεί μα είμαι μεγαλϋςεοη ςξσ 25% ςηπ ρσμξλικήπ διάοκειαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, 
ξ δε αμάδξυξπ σπϊκειςαι ρε πξιμικέπ οήςοεπ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 218 ςξσ μ. 4412/2016 και ςημ 
παοάγοατξ 5.2.2 ςηπ παοξϋραπ, λϊγχ εκποϊθερμηπ παοάδξρηπ. 

Αμ ξ αμάδξυξπ δεμ αμςικαςαρςήρει ςιπ σπηοερίεπ ή/και ςα παοαδξςέα πξσ απξοοίτθηκαμ μέρα ρςημ 
ποξθερμία πξσ ςξσ ςάυθηκε και ετϊρξμ έυει λήνει η ρσμξλική διάοκεια, κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ και 
σπϊκειςαι ρςιπ ποξβλεπϊμεμεπ κσοόρειπ. 

6.5  Αναπροςαρμογι τιμισ  

Δεμ ποξβλέπεςαι αμαποξραομξγή ςηπ ςιμήπ ρςημ παοξϋρα ρϋμβαρη. 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ  

1. ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Το ζργο με ακρωνφμιο «FLOODSHIELD» εςτιάηει ςτο διαςυνοριακό τμιμα του Αξιοφ/Vardar ποταμοφ, ο 
οποίοσ παρζχει ςτθν περιοχι ζνα μεγάλο εφροσ ςθμαντικϊν πλεονεκτθμάτων τόςο ςτον περιβαλλοντικό, 
όςο και ςτον κοινωνικό, τον οικονομικό και τον ςτρατθγικό τομζα. Ωςτόςο, πζρα από τα πλεονεκτιματα ο 
κίνδυνοσ πλθμμφρασ ςτισ περιοχζσ που τον περιβάλλουν είναι εξίςου ςθμαντικόσ. Επιπλζον, θ 
διαςυνοριακι ςυνεργαςία για τθ διαχείριςθ των διαςυνοριακϊν πλθμμυρϊν  δεν είναι όςο 
αποτελεςματικι απαιτείται, αυξάνοντασ με αυτόν τον τρόπο τθν ευπάκεια των διαςυνοριακϊν περιοχϊν 
ςτισ πλθμμφρεσ. 

Θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Μακεδονίασ – Θράκθσ είναι ο Επικεφαλισ εταίροσ του ζργου. Επίςθσ, εταίροι 
του ζργου είναι, θ Γενικι Γραμματεία Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ και Υδάτων του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ 
και Ενζργειασ τθσ Ελλάδασ, το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Φυςικοφ Σχεδιαςμοφ και θ Διεφκυνςθ 
Ρροςταςίασ και Διάςωςθσ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Βόρειασ Μακεδονίασ. 

Το αντικείμενο του ζργου αφορά ςτθ διαχείριςθ των πλθμμυρικϊν κινδφνων του Αξιοφ ποταμοφ ςτθ 
διαςυνοριακι περιοχι του προγράμματοσ. Βαςικόσ ςτόχοσ του ζργου είναι θ ελαχιςτοποίθςθ των 
διαςυνοριακϊν κινδφνων πλθμμφρασ και καταςτροφϊν ςτθ Λεκάνθ Απορροισ του Αξιοφ ποταμοφ με τθν 
ενίςχυςθ τθσ διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ, ωσ προσ οργανωτικά, τεχνολογικά και κοινωνικά κζματα. 
Ειδικότερα, το ζργο ςυνδυάηει διάφορεσ πτυχζσ για τθν επίτευξθ των ακόλουκων επιμζρουσ ςτόχων: 

1. Ενίςχυςθ τθσ διακυβζρνθςθσ κινδφνου πλθμμφρασ ςτθ διαςυνοριακι περιοχι, ϊςτε να επιτευχκεί 

καλφτερθ αξιολόγθςθ, ςχεδιαςμόσ, παρακολοφκθςθ, πρόλθψθ και αντίδραςθ κατά των πλθμμυρϊν.  

2. Βελτίωςθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ για αποτελεςματικι αξιολόγθςθ, παρακολοφκθςθ, ετοιμότθτα και 

αντιμετϊπιςθ διαςυνοριακϊν κινδφνων πλθμμφρασ. 

3. Ρροϊκθςθ του ρόλου των πολιτϊν και των ομάδων εκελοντιςμοφ ςτισ δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ 

ςε περίπτωςθ καταςτροφϊν από πλθμμφρεσ, ϊςτε τόςο να είναι ςε κζςθ να προςτατευκοφν, αλλά και 

να ςυμμετζχουν ενεργά ςε δραςτθριότθτεσ πρόλθψθσ και αντίδραςθσ. 

Θ υλοποίθςθ των δράςεων του ζργου και θ παράδοςθ των αναμενόμενων αποτελεςμάτων τουσ, κα 
ςυμβάλει ςτθν επίτευξθ των ειδικϊν ςτόχων του ζργου ωσ εξισ: 

 Θ ενίςχυςθ τθσ διακυβζρνθςθσ ωσ προσ τουσ κινδφνουσ πλθμμφρασ κα επιτευχκεί μζςω: 

1. τθσ ςφςταςθσ Κοινισ Ομάδασ Διαχείριςθσ κινδφνων πλθμμφρασ που κα βελτιϊςει και κα 

ςυγκεντρϊςει τθν ικανότθτα των αρχϊν, των υπθρεςιϊν και των ομάδων εκελοντιςμοφ, 

2. τθσ δθμιουργία επιχειρθςιακϊν διαςυνοριακϊν κζντρων, 

3. του κακοριςμοφ των διαδικαςιϊν που απαιτοφνται για τθν υπζρβαςθ των φραγμϊν ςτθ 

διαςυνοριακι ςυνεργαςία, 

4. τθσ εκπόνθςθσ ςτρατθγικισ για τθν διαςυνοριακι αντιμετϊπιςθ ςε περιπτϊςεισ πλθμμφρασ και 
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5. τθσ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ των αρχϊν, των υπθρεςιϊν και των εκελοντικϊν ομάδων που 

ςυμμετζχουν ςτισ επιχειριςεισ κατά τθ διάρκεια πλθμμφρασ. 

 Θ βελτίωςθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ για αποτελεςματικι αξιολόγθςθ, παρακολοφκθςθ, ετοιμότθτα και 

αντιμετϊπιςθ των διαςυνοριακϊν κινδφνων πλθμμφρασ κα επιτευχκεί μζςω: 

1. τθσ ανάπτυξθσ του Συςτιματοσ Ζγκαιρθσ Ρροειδοποίθςθσ για Ρλθμμφρεσ, 

2. τθσ χαρτογράφθςθσ των κινδφνων πλθμμφρασ και των τρωτϊν ςθμείων, 

3. τθσ μοντελοποίθςθσ τθσ προςβαςιμότθτασ των μζςων και του εξοπλιςμοφ ςτισ γειτονικζσ 

περιοχζσ και 

4. τθσ ανάπτυξθσ Ρλατφόρμασ Διαχείριςθσ Ρεριπτϊςεων και Συνεργαςίασ για τθν Ρολιτικι 

Ρροςταςία και άλλουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ για εκπαίδευςθ, προετοιμαςία και ανταπόκριςθ 

ςε περιπτϊςεισ πλθμμφρασ, 

 Θ ενίςχυςθ του ρόλου των πολιτϊν και των ομάδων εκελοντιςμοφ κα επιτευχκεί μζςω εκςτρατειϊν 

ευαιςκθτοποίθςθσ, ενθμζρωςθσ και προϊκθςθσ που κα περιλαμβάνουν εκδθλϊςεισ, εκπαίδευςθ ςτα 

ςχολεία, υλικό ιχου, βίντεο κ.λπ. 

Θ ςυνεργαςία για το ζργο περιλαμβάνει φορείσ όπωσ δθμόςιεσ εκνικζσ και περιφερειακζσ αρχζσ με 
αρμοδιότθτα ςτθ διαχείριςθ κινδφνων πλθμμφρασ και  πολιτικισ προςταςίασ ςτθ χϊρα τουσ, 
διαςφαλίηοντασ ζτςι τθν επίτευξθ των ςτόχων του ζργου. 

Ο ςυνολικόσ εγκεκριμζνοσ προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςε 1.474.450,00€, εκ των οποίων θ 
επιλζξιμθ δαπάνθ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ – Θράκθσ είναι 463.500,00 €. 

Το ζργο περιλαμβάνει τα κάτωκι πακζτα εργαςίασ:  

 

ΡΕ1 (WP1) : Διαχείριςθ & Συντονιςμόσ (υποχρεωτικό) 

 Στρατθγικι διαχείριςθσ, παρακολοφκθςθσ & αξιολόγθςθσ: Ανάπτυξθ ςτρατθγικισ για τθ διαχείριςθ 

που κα είναι βαςιςμζνθ ςτισ απαιτιςεισ του προγράμματοσ και ςτθν ανάγκθ για αποτελεςματικι 

υλοποίθςθ του ζργου. Κάκε εταίροσ κα πρζπει να ςυμβάλλει ςτθν παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ 

τθσ διαχείριςθσ του ζργου. 

 Συνεδριάςεισ για το Ζργο και τθσ Διευκφνουςασ Επιτροπισ: Οι ςυνεδριάςεισ κα πραγματοποιθκοφν 

προκειμζνου να παρακολουκείται και να αξιολογείται θ πρόοδοσ του ζργου και να διαςφαλίηεται θ 

επίτευξθ και θ παράδοςθ των αποτελεςμάτων του ζργου. Θα πραγματοποιθκοφν πζντε ςυναντιςεισ 

(2 από τον Επικεφαλισ Εταίρο, μία από τουσ λοιποφσ εταίρουσ). 

 Αναφορά ζργου: Για να παρακολουκείται θ υλοποίθςθ του ζργου, πρζπει να υποβάλλεται περιοδικά 

ζκκεςθ προόδου ςτο πρόγραμμα. Ρεριλαμβάνει τόςο τισ δραςτθριότθτεσ όςο και τισ οικονομικζσ 

πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με τθν υλοποίθςθ του ζργου. Κάκε εταίροσ υποβάλλει μια ατομικι 

αναφορά ςτον επικεφαλισ εταίρο προγενζςτερα από τθν προκεςμία που ζχει ςυμφωνθκεί. 
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 Οικονομικι διαχείριςθ και επαλικευςθ δαπανϊν: Κάκε εταίροσ κα πρζπει να διαςφαλίηει ότι οι 

δαπάνεσ του ζχουν επαλθκευτεί από ζναν ελεγκτι πρϊτου επιπζδου ςε ςυμμόρφωςθ με τισ ειδικζσ 

απαιτιςεισ τθσ χϊρασ και τον προχπολογιςμό του ζργου. 

ΡΕ2 (WP2): Ρλθροφόρθςθ και Διαφιμιςθ  

 Επικοινωνιακό Σχζδιο – Διαχείριςθ και αξιολόγθςθ των δραςτθριοτιτων για πλθροφόρθςθ, διαφιμιςθ 

και ευαιςκθτοποίθςθ: Κάκε ζργο απαιτείται να αναπτφξει το δικό του Επικοινωνιακό Σχζδιο, που κα 

οδθγιςει ςε ζνα ςυγκεκριμζνο μείγμα δράςεων και εργαλείων βαςιςμζνα ςτα αναμενόμενα 

αποτελζςματα του εκάςτοτε ζργου.  

 Υλικό Δθμοςιότθτασ & Δθμόςιεσ Σχζςεισ:  Ραραγωγι διαφθμιςτικοφ υλικοφ του ζργου (π.χ. φυλλάδια 

του ζργου, ενθμερωτικά δελτία, Εκλαϊκευμζνθ Ζκκεςθ (Layman’sReport), κατευκυντιριεσ γραμμζσ για 

τθν προςταςία από τισ πλθμμφρεσ) και θ προϊκθςθ των τελευταίων νζων και των αποτελεςμάτων του 

ζργου ςτα ΜΜΕ (δελτίο τφπου, ςυνεντεφξεισ τφπου) 

 Ιςτοςελίδα και Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ: Δθμιουργία, ενθμζρωςθ και διατιρθςθ ιςτοςελίδασ του 

ζργου και δθμιουργία και ενθμζρωςθ των ςελίδων του ζργου ςτισ πλατφόρμεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ  

Facebook και Instagram.  

 Δθμόςιεσ εκδθλϊςεισ: Δυο δθμόςιεσ εκδθλϊςεισ κα διοργανωκοφν, μια εναρκτιρια εκδιλωςθ ςτθν 

Δθμοκρατία τθσ Βόρειασ Μακεδονίασ και θ τελικι εκδιλωςθ ςτθν Ελλάδα.  

ΡΕ3 (WP3): Ενίςχυςθ τθσ διακυβζρνθςθσ των κινδφνων πλθμμφρασ ςτθ διαςυνοριακι περιοχι 

 Εντοπιςμόσ και αντιμετϊπιςθ νομικϊν και κεςμικϊν εμποδίων που εμποδίηουν τθν αμοιβαία 

ςυνδρομι και πρόταςθ για τθν υπζρβαςθ αυτϊν των ςθμείων εμποδίων. 

 Αποςαφινιςθ του ςυςτιματοσ πολιτικισ προςταςίασ και τθσ επιχειρθςιακισ λειτουργίασ ςε 

περιπτϊςεισ καταςτροφϊν κακϊσ και τθσ ετοιμότθτασ των αρμόδιων φορζων για αντιμετϊπιςθ 

καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ ςε κακεμιά από τισ δυο χϊρεσ. 

 Ρροςδιοριςμόσ και χαρτογράφθςθ των εμπλεκόμενων αρμόδιων αρχϊν (Εκνικϊν, Ρεριφερειακϊν, 

Τοπικϊν) και φορζων και υπθρεςιϊν (Αςτυνομία, πυροςβεςτικι, υγειονομικζσ αρχζσ κ.λπ.). 

Ρροςδιοριςμόσ άλλων ενδιαφερομζνων ςτθ διαςυνοριακι περιοχι. Αρμοδιότθτεσ και 

ςυντονιςμόσ. 

 Λειτουργία Συςτιματοσ Εκελοντιςμοφ και ςυμβολι ςτθν Ρολιτικι Ρροςταςία. 

 Υπάρχοντα ςχζδια πρόλθψθσ, ετοιμότθτασ και καταςτροφϊν. 

 Ρροςδιοριςμόσ περιοριςμϊν ςτθ ςυνεργαςία για διαςυνοριακζσ επιχειριςεισ ςε περιπτϊςεισ 

καταςτροφϊν μεταξφ των δφο χωρϊν 

 Ρρόταςθ για τον κακοριςμό των διαδικαςιϊν που απαιτοφνται για τθν υπζρβαςθ των φραγμϊν 

ςτθ διαςυνοριακι ςυνεργαςία. 
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 Σφςταςθ κοινισ ομάδασ διαχείριςθσ κινδφνων πλθμμφρασ ςτθν οποία κα ςυμμετζχουν άτομα από τισ 

αρμόδιεσ αρχζσ πολιτικισ προςταςίασ, ενδιαφερόμενα μζρθ κ.λπ., προκειμζνου να ενιςχυκεί θ 

ςυνεργαςία και ο ςυντονιςμόσ ςτον τομζα τθσ ετοιμότθτασ και αντιμετϊπιςθσ και για τθν 

αποτελεςματικι πρόλθψθ και διαχείριςθ φυςικϊν καταςτροφϊν και κινδφνων που ςχετίηονται με το 

κλίμα και κινδφνουσ κατά μικοσ των περιοχϊν του ποταμοφ Αξιοφ/Vardar και γενικά ςτθ 

διαςυνοριακι περιοχι. Στο πλαίςιο τθσ διακυβζρνθςθσ των κινδφνων πλθμμφρασ, μποροφν να 

διερευνθκοφν οριςμζνεσ εναλλακτικζσ λφςεισ για κοινι ςυνεργαςία και προςαρμογι κοινϊν 

ςτρατθγικϊν αντίςταςθσ και διαδικαςιϊν ζκτακτθσ ανάγκθσ για αποτελεςματικι διαχείριςθ του 

κινδφνου πλθμμφρασ με τθ ςυμπερίλθψθ των αρμόδιων αρχϊν και από τισ δφο πλευρζσ. Συςτάςεισ 

πολιτικισ ςχετικά με τθ ςυνεργαςία και τθν αμοιβαία βοικεια ςτθ διαχείριςθ καταςτάςεων ζκτακτθσ 

ανάγκθσ. Οι ςυςτάςεισ κα διευκολφνουν τθν παροχι βοικειασ πολιτικισ προςταςίασ κακϊσ και τθν 

από κοινοφ ενίςχυςθ των μζτρων ετοιμότθτασ μεταξφ των χωρϊν όταν προκφπτουν φυςικζσ και 

ανκρωπογενείσ καταςτροφζσ. 

 Κδρυςθ διαςυνοριακϊν κζντρων επικοινωνίασ και λειτουργίασ: Δθμιουργία και εξοπλιςμόσ δφο 

επιχειρθςιακϊν κζντρων και κζντρων επικοινωνίασ. Δθμιουργία γραμμισ επικοινωνίασ μεταξφ 

Εταίρου 1 και Εταίρου 3. 

 Διαςυνοριακι ςτρατθγικι αντιμετϊπιςθσ πλθμμφρασ: Εκπόνθςθ κοινισ ςτρατθγικισ με ςχζδια δράςθσ 

για τθν αντίδραςθ τθσ κοινισ ομάδασ διαχείριςθσ κινδφνων πλθμμφρασ ςε περιπτϊςεισ πλθμμφρασ, 

προκειμζνου να διευκολυνκεί θ κατανομι των ικανοτιτων και των πόρων απόκριςθσ κατά τθ διάρκεια 

και μετά από καταςτροφζσ. Θ ςτρατθγικι κα περιλαμβάνει ςχζδια δράςθσ, οδικοφσ χάρτεσ 

αρμοδιοτιτων, αλλθλεπιδράςεισ και επικοινωνίεσ μεταξφ των αρμόδιων αρχϊν και κεςμϊν και 

προϊκθςθ δράςεων για κοινζσ λφςεισ, διακεςιμότθτα και προςβαςιμότθτα μζςων και εξοπλιςμοφ. 

ΡΕ4 (WP4): Κοινό ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ και αντιμετϊπιςθσ κινδφνων πλθμμφρασ 

 Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ για πλθμμφρεσ (FEWS) για τθν αξιολόγθςθ των 

κινδφνων πλθμμφρασ και τθν ελαχιςτοποίθςθ και πρόλθψθ των κινδφνων που προκαλοφνται από 

πλθμμφρεσ για τθν ελλθνικι διαςυνοριακι περιοχι. Το FEWS κα είναι ςε κζςθ να παρζχει 

βραχυπρόκεςμθ (εντόσ λεπτϊν ι ωρϊν) ζγκαιρθ προειδοποίθςθ για πλθμμυρικά ςυμβάντα. Το 

ςφςτθμα περιλαμβάνει επιτόπιουσ αυτόνομουσ κόμβουσ αιςκθτιρων υλικοφ (ςτάκμθ νεροφ, 

μετεωρολογικό ςτακμό και προαιρετικά ποιότθτα νεροφ), διαφλουσ επικοινωνίασ, μεταφορά 

δεδομζνων ςτο cloud ςε πραγματικό χρόνο και μια πλατφόρμα λογιςμικοφ διακζςιμθ ςτισ αρμόδιεσ 

αρχζσ (και προαιρετικά ςτο ευρφ κοινό). Τα κφρια χαρακτθριςτικά του FEWS κα είναι τα ακόλουκα: 

 Υδρολογικό μοντζλο 

 Υδραυλικό μοντζλο 
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 Ψθφιακό υψομετρικό μοντζλο 

 Διαχείριςθ δεδομζνων ςε πραγματικό χρόνο, ςφςτθμα ςφηευξθσ μοντζλων και διαχείριςθσ 

ςυναγερμοφ 

 Σφςτθμα διαχείριςθσ πλθροφοριϊν και δίαυλοσ 

 Εξοπλιςμόσ και λογιςμικό για τθν ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ 

 Χαρτογράφθςθ κινδφνων πλθμμφρασ και ευπάκειασ ςτθ Διαςυνοριακι περιοχι: Οι περιοχζσ που 

αντιμετωπίηουν υψθλι επικινδυνότθτα πλθμμφρασ κα προςδιοριςτοφν με βάςθ τισ υπάρχουςεσ 

μελζτεσ διαχείριςθσ κινδφνων πλθμμφρασ για τθν ελλθνικι επικράτεια και με τθν εκτζλεςθ πιλοτικοφ 

ςχεδίου διαχείριςθσ κινδφνων πλθμμφρασ για τθ διαςυνοριακι λεκάνθ απορροισ του ποταμοφ ςτθν 

Δθμοκρατία τθσ Βόρειασ Μακεδονίασ. Επιπρόςκετα, κα ςυγκεντρωκοφν ιςτορικά δεδομζνα που 

ςχετίηονται με πλθμμφρεσ, καταςτροφζσ και απϊλειεσ (άνκρωποι, ηϊα, καλλιζργειεσ, χλωρίδα, 

πανίδα, υποδομζσ κ.λπ.). Επιπλζον, οι περιοχζσ που βρίςκονται ςτθν ευρφτερθ διαςυνοριακι περιοχι 

του Αξιοφ, που πικανά υφίςτανται τισ μεγαλφτερεσ επιπτϊςεισ του φαινομζνου τθσ πλθμμφρασ κα 

πρζπει να αναγνωριςτοφν (ανάλυςθ ρίςκου). Ο βακμόσ τρωτότθτασ των περιοχϊν ςε κίνδυνο κα 

αξιολογθκεί με τον κακοριςμό κριτθρίων προτεραιότθτασ όπωσ ανκρϊπινεσ ηωζσ, υποδομζσ, 

κτθνοτροφία και παραγωγι λαχανικϊν, βιομθχανίεσ κ.λπ. (ανάλυςθ τρωτότθτασ). 

 Μοντελοποίθςθ προςβαςιμότθτασ διακζςιμων πόρων, μζςων και εξοπλιςμοφ: Ρροςδιοριςμόσ μζςων 

και εξοπλιςμοφ ςτισ γειτονικζσ περιοχζσ προκειμζνου να είναι διακζςιμοι για χριςθ ςε περίπτωςθ 

ακραίων γεγονότων, όπωσ πλθμμφρεσ. Σφνκεςθ και εκτζλεςθ ενόσ μοντζλου προςβαςιμότθτασ που κα 

αποτελείται από: 

 Απογραφι και χαρτογράφθςθ των διακζςιμων μζςων και εξοπλιςμοφ από αρμόδιεσ αρχζσ, 

εκελοντικζσ ομάδεσ και άτομα ι/και εταιρείεσ 

 Χαρτογράφθςθ διακζςιμου οδικοφ δικτφου και οικιςμϊν 

 Χαρτογράφθςθ αρμόδιων αρχϊν και ομάδων εκελοντϊν (ειςαγωγι από ΡΕ3) 

 Σφνκεςθ μοντζλου προςβαςιμότθτασ που περιλαμβάνει διακζςιμο οδικό δίκτυο, μζςα, εξοπλιςμό, 

εκελοντικζσ ομάδεσ, οικιςμοφσ, πλθμμυρικζσ περιοχζσ, κ.λπ. 

 Εκτζλεςθ και προςαρμογι του μοντζλου 

 Ραραγωγι ςεναρίων μεταφοράσ μζςων και εξοπλιςμοφ για τα ςενάρια κινδφνου πλθμμφρασ 

 Ρλατφόρμα Διαχείριςθσ Συμβάντων και Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ (IMCBC): Το IMCBC κα παρζχει 

όλεσ τισ λειτουργίεσ που απαιτοφνται για τθν τοπικι πολιτικι προςταςία και άλλουσ ενδιαφερόμενουσ 

φορείσ για τθν εκπαίδευςθ, τθν προετοιμαςία και τθν ανταπόκριςθ με ςυνεργατικό και ςυντονιςμζνο 

τρόπο για πλθμμφρεσ από ποταμό (Ροταμόσ Αξιόσ) ι από βροχι. Το IMCBC κα παρζχει: 
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 Μια κοινι επιχειρθςιακι εικόνα ςε 3DGIS με ςυνδυαςμό δυναμικϊν δεδομζνων από αιςκθτιρεσ 

ποταμοφ, διαλειτουργικότθτα με τθ διεπαφι χριςτθ του ςυςτιματοσ ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ 

(D.4.1) κ.λπ., ειςροι δεδομζνων από τον χριςτθ, αποτελζςματα ανάλυςθσ κινδφνου και 

επιπτϊςεων (D.4.2 &D.4.3), Στατικά γεω-δεδομζνα. 

 Ζνα ςυνεργατικό περιβάλλον για ετοιμότθτα και εκπαίδευςθ. 

 Ζνα ςυνεργατικό περιβάλλον για απόκριςθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςυνομιλίασ, τθσ 

τθλεδιάςκεψθσ, του χάρτθ ωσ πίνακα. 

ΡΕ5 (WP5): Κοινζσ δραςτθριότθτεσ κατάρτιςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ 

 Οργάνωςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων που απευκφνονται κυρίωσ ςτο προςωπικό των αρχϊν, ςτισ 

εκελοντικζσ ομάδεσ υπθρεςιϊν που ςυμμετζχουν ςτισ παρεμβάςεισ (π.χ. θγζτεσ ι μζλθ των Ομάδων 

Ραρζμβαςθσ, εμπειρογνϊμονεσ, κ.λπ.) κατά τθ διάρκεια πλθμμυρικϊν περιπτϊςεων. Θ εκπαίδευςθ 

κα περιλαμβάνει: 

 Σεμινάρια (e-learning και in situ). Θ εκπαίδευςθ κα επικεντρωκεί ςτθ λειτουργία και χριςθ του 

κοινοφ ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ και αντιμετϊπιςθσ κινδφνων πλθμμφρασ και ςτισ πρόςφατεσ 

εξελίξεισ ςτον τομζα τθσ διεκνοφσ αντιμετϊπιςθσ καταςτροφϊν και τθσ ανκρωπιςτικισ βοικειασ 

(ςεμινάρια και ςτθν πράξθ). 

 Θα διεξαχκοφν κοινζσ επιτραπζηιεσ αςκιςεισ και δοκιμζσ πεδίου για ανταλλαγι γνϊςεων και 

επιχειρθςιακισ εμπειρίασ. Κατά τθ διάρκεια του τελευταίου, ο μθχανιςμόσ πολιτικισ προςταςίασ 

τθσ ΕΕ κα κλθκεί να παρουςιάςει βζλτιςτεσ πρακτικζσ για τθν πρόλθψθ, τθν ετοιμότθτα και τθν 

αντιμετϊπιςθ καταςτροφϊν. 

 Εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ: Οι κφριοι ςτόχοι είναι θ ενθμζρωςθ των πολιτϊν 

ςχετικά με τουσ βαςικοφσ πυλϊνεσ τθσ ετοιμότθτασ για καταςτροφζσ και τον ρόλο που μποροφν να 

διαδραματίςουν για τθν προςταςία του εαυτοφ τουσ και των άλλων. Βελτίωςθ τθσ ςφνδεςθσ μεταξφ 

των ςχετικϊν ενδιαφερομζνων ςε επίπεδο κοινοτικό και διαμοιραςμόσ, μετάφραςθ και να 

προςαρμογι των εργαλείων ευαιςκθτοποίθςθσ. Συμμετοχι επίςθσ ευάλωτων ομάδων ςτον κφκλο 

διαχείριςθσ καταςτροφϊν, όπωσ τα άτομα με αναπθρίεσ, κυρίωσ ςτθ φάςθ ετοιμότθτασ, ςφμφωνα με 

τισ προτεραιότθτεσ που ορίηονται από το Ρλαίςιο SENDAI του ΟΘΕ 2015-2030. Ρικανζσ 

δραςτθριότθτεσ αποτελοφν: 

 Εκδθλϊςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ διεκνοφσ θμζρασ για τθ μείωςθ του κινδφνου καταςτροφϊν (13 

Οκτωβρίου) που ορίςτθκε από τθ Γενικι Συνζλευςθ των Θνωμζνων Εκνϊν  

 Άτυπθ εκπαίδευςθ ςε Σχολεία και Σωματεία ΑμεΑ και Θλικιωμζνων 

 Υλικό ιχου και βίντεο 

 Ιςτοςελίδεσ και δραςτθριότθτεσ – διαδικτυακζσ πλθροφορίεσ, διαδικτυακά κουίη 
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 Ενκάρρυνςθ και προϊκθςθ του αποτελεςματικοφ εκελοντιςμοφ: Θα υλοποιθκεί εκςτρατεία 

προϊκθςθσ προκειμζνου να παρακινθκοφν οι πολίτεσ να ςυμμετάςχουν ςτο τοπικό κζντρο/γραφείο 

εκελοντιςμοφ είτε ωσ πόροσ είτε ωσ ςυνεργάτθσ ι για τθ δθμιουργία νζασ τοπικισ ομάδασ εκελοντϊν. 

Συμπεριλαμβανομζνων και των δραςτθριοτιτων. 

 Επιλογι τθσ προςζγγιςθσ (ςκοπόσ, μινυμα, κοινό, πόροι) για τθν προϊκθςθ του εκελοντιςμοφ 

 Μζςα για κίνθτρα (ςυνεντεφξεισ τφπου, νζεσ εκδόςεισ, ραδιοφωνικά ι/και τθλεοπτικά ςποτ, 

ειδικζσ εκδθλϊςεισ, άμεςθ επαφι με τοπικά εκελοντικά κζντρα κ.λπ.) 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Θ ςκοπιμότθτα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ προκφπτει από το εγκεκριμζνο Τεχνικό Δελτίο του ζργου με τίτλο 
«Joint flood risk governance and management in the Axios/Vardar crossborder area» με ακρωνφμιο 
FLOODSHIELD (MIS 5062181) που υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ Διαςυνοριακισ 
Συνεργαςίασ Interreg IPA «Ελλάδα – Δθμοκρατία τθσ Βόρειασ Μακεδονίασ 2014-2020» και με τθ με 
θμερομθνία υπογραφισ 22/07/2022 Σφμβαςθ Επιχοριγθςθσ (SUBSIDY CONTRACT No. <CN2 – SO2.4– 
SC063> του ζργου.  

Θ ςφμβαςθ αφορά παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν για τθν Τεχνικι Υποςτιριξθ του ζργου «Joint flood 
risk governance and management in the Axios/Vardar crossborder area» με ακρωνφμιο FLOODSHIELD (MIS 
5062181) που υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ Interreg IPA 
«Ελλάδα – Δθμοκρατία τθσ Βόρειασ Μακεδονίασ 2014-2020». 

Σκοπόσ τθσ είναι θ υποςτιριξθ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ – Θράκθσ ςτθν υλοποίθςθ των 
παραδοτζων των Ρακζτων Εργαςίασ 2, 3, 4 και 5.  

Στο πλαίςιο αυτό, ο Ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ κα πρζπει να παρζχει τισ κάτωκι υπθρεςίεσ που 
περιγράφονται ςυνοπτικά ςτον παρακάτω πίνακα (TMHMA Α & Β): 

μήμα Α: Ρϋμβαρη παοξυήπ σπηοεριόμ (CPV: [79341100-

7]-Σπηοερίεπ παοξυήπ ρσμβξσλόμ ρε θέμαςα διατήμιρηπ, 

[80522000-9]-Ρεμιμάοια καςάοςιρηπ,[79415200-8]-Σπηοερίεπ 

παοξυήπ ρσμβξσλόμ ρε θέμαςα ρυεδιαρμξϋ,[73220000-0]-

Σπηοερίεπ παοξυήπ ρσμβξσλόμ ρε θέμαςα 

αμάπςσνηπ,[79952000-2]-Σπηοερίεπ εκδηλόρεχμ) 

Οεοιλαμβάμεςαι η ρϋμαφη μίαπ (1) ρϋμβαρηπ παοξυήπ 

σπηοεριόμ: 

1. Αμάπςσνη, εταομξγή, παοακξλξϋθηρη και ανιξλϊγηρη 

ςξσ Ρυεδίξσ Δπικξιμχμίαπ ςξσ έογξσ (D.2.1.1 

Communication Plan, Monitoring & Evaluation) 

2. Δημιξσογία Οοξχθηςικξϋ Σλικξϋ και Δημϊριεπ Ρυέρειπ 

(D.2.1.2 Publicity material & Public Relations) 

3. Αμάπςσνη, εμημέοχρη και ρσμςήοηρη ςηπ επίρημηπ 

ιρςξρελίδαπ ςξσ έογξσ και ςχμ μέρχμ κξιμχμικήπ 

Λία (1) 

ρϋμβαρη 

47.700,00€ 

(με Τ.Ο.Α.) 
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δικςϋχρήπ ςξσ (social media) (D2.1.3 WEB tools (site, 

social networks) 

4. Διξογάμχρη ςηπ ςελικήπ εκδήλχρηπ ςξσ έογξσ ρςη 

Ηερραλξμίκη (D2.1.5 Events organization) 

5. Διξογάμχρη δσξ (2) ρεμιμαοίχμ ρυεςικά με ςη 

λειςξσογία και υοήρη ςξσ ρσρςήμαςξπ παοακξλξϋθηρηπ 

και αμςιμεςόπιρηπ ςχμ κιμδϋμχμ πλημμϋοαπ και 

διεναγχγή αρκήρεχμ επι υάοςξσ και δξμικόμ πεδίξσ 

(D5.1.1 Training programmes) 

6. Δοάρειπ εσαιρθηςξπξίηρηπ και εμημέοχρηπ (D5.1.2 

Awareness raising and information campaigns) 

7. Δμθάοοσμρη και ποξόθηρη ςξσ εθελξμςιρμξϋ (D5.1.3 

Encourage and promote volunteerism) 

μήμα Β: Ρϋμβαρη παοξυήπ σπηοεριόμ (CPV: [71353100-

8]-Σπηοερίεπ σδοξγοατικήπ απξςϋπχρηπ, [79415200-8]-

Σπηοερίεπ παοξυήπ ρσμβξσλόμ ρε θέμαςα ρυεδιαρμξϋ, 

[73220000-0]-Σπηοερίεπ παοξυήπ ρσμβξσλόμ ρε θέμαςα 

αμάπςσνηπ) 

Οεοιλαμβάμεςαι η ρϋμαφη μίαπ (1) ρϋμβαρηπ παοξυήπ 

σπηοεριόμ: 

1. Ρϋμςανη έκθερηπ για ςξ ρϋρςημα πξλιςικήπ ποξρςαρίαπ 

ρςημ Δλλάδα (D3.1.1 Assessment of legal & institutional 

bottlenecks in crossborder cooperation) 

2. Οοξεςξιμαρία, διξογάμχρη δϋξ (2) ρσμαμςήρεχμ και 

ρσμμεςξυή ρςιπ σπϊλξιπεπ ρσμαμςήρειπ ςηπ Ιξιμήπ 

Ξμάδαπ Διαυείοιρηπ Ιιμδϋμχμ Ολημμϋοαπ (D3.1.2 

Establishment of the Joint flood risk management group 

(JFRM Group )) 

3. Διεοεϋμηρη και υαοςξγοάτηρη στιρςάμεμχμ 

ρσρςημάςχμ παοακξλξϋθηρηπ ρςη διαρσμξοιακή λεκάμη 

απξοοξήπ ςξσ Ανιξϋ (D3.1.3 Establishment of 

Communication and operation crossborder centers)  

4. Διαμϊοτχρη ςηπ διαρσμξοιακήπ ρςοαςηγικήπ αμςίδοαρηπ 

ρςιπ πλημμϋοεπ (D3.1.4  Crossborder flood reaction 

strategy) 

5. Δκπϊμηρη Αμάλσρηπ οχςϊςηςαπ για ςη λεκάμη 

απξοοξήπ ςξσ Ανιξϋ (D4.1.2 Floodrisk & vulnerability 

mapping at the crossborder area)  

 

1 

ρϋμβαρη 

112.500,00€ 

(με Τ.Ο.Α.) 

ΡΣΜ. ΟΠΞΫΟΞΚΞΓΘΡΗΔΘΡΑ ΑΝΘΑ ΞΚΩΜ ΩΜ ΛΖΛΑΩΜ(Α ΙΑΘ Β) ΛΔ Τ.Ο.Α.: 

160.200,00€ 
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Οοξρτξοέπ σπξβάλλξμςαι για έμα ή και για ςα δϋξ ςμήμαςα και θα πεοιλαμβάμξσμ σπξυοεχςικά ςξ ρϋμξλξ 
ςχμ δοάρεόμ ςξσπ. Ζ ρϋμβαρη θα αμαςεθεί με ςξ κοιςήοιξ ςηπ πλέξμ ρσμτέοξσραπ απϊ ξικξμξμική 
άπξφη ποξρτξοάπ, βάρει ςηπ βέλςιρςηπ ρυέρηπ πξιϊςηςαπ – ςιμήπ.  

ΛΖΛΑ Α 

Ρςξ πλαίριξ ασςϊ, ξ Αμάδξυξπ ςηπ ρϋμβαρηπ θα ποέπει μα σπξρςηοίνει ςημ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη 
Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ ρςα ενήπ: 

Α.1 Αμάπςσνη, εταομξγή, παοακξλξύθηρη και ανιξλόγηρη ςξσ Συεδίξσ Δπικξιμωμίαπ ςξσ έογξσ (D.2.1.1 
Communication Plan, Monitoring & Evaluation) 

Ξ Αμάδξυξπ θα αμαπςϋνει ςξ Ρυέδιξ Δπικξιμχμίαπ (Communication Plan) για ςξ έογξ ειδικά για ςιπ 
απαιςήρειπ ςξσ έογξσ, ςξσ Οοξγοάμμαςξπ και ςξσ Ξδηγξϋ Οληοξτϊοηρηπ και Δημξριϊςηςαπ ασςξϋ 
(Information & Publicity Guide). Οοχςαουικϊπ ρςϊυξπ ςξσ επικξιμχμιακξϋ ρυεδίξσ είμαι η εμημέοχρη ςξσ 
εσοϋςεοξσ κξιμξϋ για ςξσπ ρςϊυξσπ και ςιπ δοάρειπ ςξσ έογξσ. 

Ξ Αμάδξυξπ θα ποέπει μα διαρταλίρει ςη διαμϊοτχρη μιαπ εμιαίαπ ςασςϊςηςαπ για ςξ έογξ πξσ θα 
εταομϊζεςαι ρςημ πεοιξυή σλξπξίηρηπ ςξσ έογξσ, όρςε μα γίμει πεοιρρϊςεοξ διακοιςϊ και αμαγμχοίριμξ 
απϊ ςξ εσοϋ κξιμϊ ρε ϊλη ςη διαρσμξοιακή πεοιξυή.  

Ξ Αμάδξυξπ θα ποέπει μα ρσμπεοιλάβει κας’ ελάυιρςξ ϊλεπ ςιπ δοάρειπ δημξριϊςηςαπ κι επικξιμχμίαπ, 
ϊπχπ ασςέπ αματέοξμςαι ρςξ ευμικϊ Δελςίξ ςξσ έογξσ, καθόπ και μα ποξρδιξοίρει ςξσπ ρςϊυξσπ 
επικξιμχμίαπ, ςξμ κξιμϊ-ρςϊυξ, ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ ποξωπξθέρειπ ςηπ επικξιμχμίαπ γεμικϊςεοα, καθόπ και 
ςη μέθξδξ ανιξλϊγηρηπ ςχμ δοάρεχμ εμημέοχρηπ και δημξριϊςηςαπ καςά ςη διάοκεια και ρςξ ςέλξπ ςξσ 
έογξσ.  

Δπίρηπ θα ποέπει μα ρσμπεοιλάβει ςιπ δοάρειπ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ εκπαίδεσρη και εσαιρθηςξπξίηρη ξι 
ξπξίεπ ποξβλέπξμςαι μα σλξπξιηθξϋμ ρςξ πλαίριξ ςξσ πακέςξσ εογαρίαπ 5. 

ξ Ρυέδιξ Δπικξιμχμίαπ ςξσ έογξσ θα ποέπει μα ρυεδιαρςεί καςά ςξ ποόςξ ενάμημξ ςξσ έογξσ. ξ 
πεοιευϊμεμϊ ςξσ θα ρσζηςηθεί και θα ξοιρςικξπξιηθεί με ςη ρσμβξλή ϊλξσ ςξσ εςαιοικξϋ ρυήμαςξπ ςξσ 
έογξσ. Ξ Αμάδξυξπ θα είμαι σπεϋθσμξπ για ςημ επικξιμχμία με ςξσπ εςαίοξσπ ςξσ έογξσ ρυεςικά με ςιπ 
εμέογειεπ δημξριϊςηςαπ και ποξόθηρηπ ςξσ έογξσ και ςημ παοακξλξϋθηρη κι ανιξλϊγηρη ςξσ Ρυεδίξσ 
Δπικξιμχμίαπ.  

Ιαςά ςημ σλξπξίηρη ςξσ έογξσ, ξ Αμάδξυξπ θα είμαι σπεϋθσμξπ για ςημ επίβλεφη ςηπ σλξπξίηρηπ ςξσ 
έογξσ και η ποϊξδξπ ςξσ θα απξςελεί αμςικείμεμξ ρσζήςηρηπ ρςιπ ρσμαμςήρειπ ςηπ Δπιςοξπήπ Δπξπςείαπ 
ςξσ έογξσ (Steering Committee Meetings).  

Οαοαδξςέα: 

Α.1.1 Ρυέδιξ Δπικξιμχμίαπ ςξσ έογξσ 

Α.1.2 Οεοιληπςικέπ Δκθέρειπ ςχμ δοάρεχμ επικξιμχμίαπ (2 ρσμξλικά) 

 

Α.2 Δημιξσογία Ποξωθηςικξύ Υλικξύ και Δημόριεπ Συέρειπ (D.2.1.2 Publicity material & Public Relations) 

Οοξεςξιμαρία και διάδξρη δϋξ (2) εμημεοχςικόμ δελςίχμ (Newsletter) κι εμϊπ δελςίξσ ςϋπξσ 

Ξ Αμάδξυξπ θα σπξρςηοίνει ςημ Αμαθέςξσρα Αουή ρςη δημιξσογία δϋξ (2) εμημεοχςικόμ Δελςίχμ 
(Newsletters) κι εμϊπ δελςίξσ ςϋπξσ. Ρςξ πλαίριξ ασςϊ, ξ Αμάδξυξπ καλείςαι μα είμαι ρε ρσμευή 
επικξιμχμία με ςξ εςαιοικϊ ρυήμα για ςημ άμςληρη πληοξτξοιόμ χπ ποξπ ςημ σλξπξίηρη ςξσ έογξσ πξσ θα 
ήςαμ ρκϊπιμξ μα ρσμπεοιλητθξϋμ ρςα εμημεοχςικά δελςία.  

Δπίρηπ, ξ Αμάδξυξπ θα είμαι σπεϋθσμξπ για ςη δημιξσογία μίαπ λίρςαπ παοαληπςόμ και ςη διαμξμή ςξσ 
ποξχθηςικξϋ σλικξϋ με ηλεκςοξμικά μέρα, ςηοόμςαπ ςξμ Γεμικϊ Ιαμξμιρμϊ για ςημ Οοξρςαρία ςχμ 
Οοξρχπικόμ Δεδξμέμχμ (GDPR).  
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Διξογάμχρη μίαπ (1) ρσμέμςεσνηπ ςϋπξσ 

Ξ Αμάδξυξπ θα αμαλάβει ςημ διξογάμχρη μίαπ ρσμέμςεσνηπ ςϋπξσ καςά ςη διάοκεια ςξσ έογξσ και ρε 
ημεοξμημία πξσ θα σπξδείνει η Αμαθέςξσρα Αουή.  

Ξ Αμάδξυξπ καλείςαι ρε ρσμεογαρία με ςημ Αμαθέςξσρα αουή μα εναρταλίρει ςη ρσμμεςξυή ςχμ ΛΛΔ, 
καςάλληλη αίθξσρα για ςημ ποαγμαςξπξίηρη ςηπ ρσμέμςεσνηπ ςϋπξσ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ και ςξσ 
catering για ςξσλάυιρςξμ 20 άςξμα.  

Ρυεδιαρμϊπ και παοαγχγή τσλλαδίξσ πξσ παοξσριάζει ςξ έογξ και ςξσπ ρςϊυξσπ ςξσ ρςημ ελλημική κι 
αγγλική γλόρρα 

Ξ Αμάδξυξπ θα αμαλάβει ςξ ρυεδιαρμϊ ςξσ τσλλαδίξσ ςξσ έογξσ, ϊπξσ θα γίμεςαι η πεοιγοατή ςξσ έογξσ 
και ςχμ ρςϊυχμ ςξσ ρςημ αγγλική και ελλημική γλόρρα και θα παοάρυει ςα κείμεμα και ρςιπ δϋξ γλόρρεπ. 
Ξ Αμάδξυξπ θα αμαλάβει ςημ εκςϋπχρη ςξσ τσλλαδίξσ ρε 600 αμςίςσπα (500 ρςημ ελλημική γλόρρα και 
100 ρςημ αγγλική γλόρρα).  

ξ πεοιευϊμεμξ ςξσ τσλλαδίξσ θα ποέπει μα πεοιέυει ςξσλάυιρςξμ ςξσπ ρςϊυξσπ ςξσ έογξσ, ςιπ δοάρειπ, ςα 
αμαμεμϊμεμα απξςελέρμαςα και ςξ εςαιοικϊ ρυήμα. Ξ Αμάδξυξπ θα ποέπει μα λάβει σπϊφη ςξσ ςιπ ξδηγίεπ 
ϊπχπ ασςέπ αματέοξμςαι ρςξμ Ξδηγϊ ςξσ ποξγοάμμαςξπ INTERREG IPA CBC 2014-2020. 

Δκςϋπχρη ςεϋυξσπ καςεσθσμςήοιχμ γοαμμόμ για ςημ ποξρςαρία απϊ ςιπ πλημμϋοεπ  

Ξ Αμάδξυξπ θα αμαλάβει ςημ μεςάτοαρη ρςα ελλημικά και ςημ εκςϋπχρη ςξσ ςεϋυξσπ καςεσθσμςήοιχμ 
γοαμμόμ για ςημ ποξρςαρία απϊ ςιπ πλημμϋοεπ ρςημ αγγλική και ελλημική γλόρρα. Σπεϋθσμξπ για ςξ 
ρυεδιαρμϊ και ςημ αμάπςσνη ςξσ τσλλαδίξσ είμαι ξ PB4. Ρσγκεκοιμέμα, ξ Αμάδξυξπ θα αμαλάβει ςημ 
εκςϋπχρη 600 αμςιςϋπχμ, ήςξι 500 ρςημ ελλημική γλόρρα και 100 ρςημ αγγλική γλόρρα.  

Συεδιαρμόπ και παοαγωγή και διάδξρη ςηπ Δκλαϊκεσμέμηπ Έκθερηπ  

Ξ Αμάδξυξπ θα αμαλάβει ςξ ρυεδιαρμϊ ςηπ Δκλαψκεσμέμηπ Έκθερηπ ςξσ έογξσ, καθόπ και ςη ρϋμςανη ςχμ 
απαοαίςηςχμ κειμέμχμ ρςα Δλλημικά και Αγγλικά. Δπιποϊρθεςα, θα ποξβεί ρςημ εκςϋπχρη ςηπ Έκθερηπ ρε 
250 αμςίςσπα, εκ ςχμ ξπξίχμ ςα 200 θα είμαι ρςημ ελλημική και ςα 50 ρςημ αγγλική γλόρρα.  

έλξπ, ξ Αμάδξυξπ θα τοξμςίρει για ςημ απξρςξλή ςηπ Έκθερηπ ρε ηλεκςοξμική μξοτή ρςη λίρςα 
παοαληπςόμ πξσ θα διαμξοτόρει ρε ρσμεογαρία με ςημ Αμαθέςξσρα Αουή και ςξ σπϊλξιπξ εςαιοικϊ 
ρυήμα, λαμβάμξμςαπ πάμςα σπϊφη ςξμ Γεμικϊ Ιαμξμιρμϊ για ςημ Οοξρςαρία ςχμ Οοξρχπικόμ Δεδξμέμχμ 
(GDPR).  

Οαοαδξςέα: 

Α.2.1 Δϋξ (2) Newsletter 

Α.2.2 Δελςίξ ϋπξσ  

Α.2.3 Έκθερη σλξπξίηρηπ ςηπ ρσμέμςεσνηπ ςϋπξσ 

Α.2.4 Τσλλάδιξ ςξσ έογξσ (600 ρσμξλικά αμςίςσπα) 

Α.2.5 εϋυξπ Ιαςεσθσμςήοιχμ Γοαμμόμ (600 ρσμξλικά αμςίςσπα) 

Α.2.6 Οοϊςσπξ Δκλαψκεσμέμηπ Έκθερηπ  

Α.2.7 Δκλαψκεσμέμη Έκθερη (250 ρσμξλικά αμςίςσπα) 

 

Α.3 Αμάπςσνη, εμημέοωρη και ρσμςήοηρη ςηπ επίρημηπ ιρςξρελίδαπ ςξσ έογξσ και ςωμ μέρωμ κξιμωμικήπ 
δικςύωρήπ ςξσ (social media) (D2.1.3 WEB tools (site, social networks) 
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Ξ Αμάδξυξπ θα αμαλάβει ςη δημιξσογία ςηπ επίρημηπ ιρςξρελίδαπ ςξσ έογξσ, καθόπ και ςη δημιξσογία 
ρελίδαπ ρςξ μέρξ κξιμχμικήπ δικςϋχρηπ Facebook, ςηοόμςαπ ςιπ ποξδιαγοατέπ ςξσ Ξδηγξϋ 
Οληοξτϊοηρηπ και Δημξριϊςηςαπ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ.  

Ζ ιρςξρελίδα θα ποέπει μα πεοιλαμβάμει πληοξτξοίεπ για ςξ έογξ, ςιπ δοάρειπ και ςημ ποϊξδξ ασςόμ, ςα 
παοαδξςέα ςξσ, ςα απξςελέρμαςα, μέα και εκδηλόρειπ ρςξ πλαίριξ ασςξϋ, ρε ςοειπ γλόρρεπ – ρςιπ 
επίρημεπ εθμικέπ γλόρρεπ ςχμ εςαίοχμ και ςημ αγγλική γλόρρα. 

Ξ Αμάδξυξπ θα είμαι σπεϋθσμξπ για ςημ εμημέοχρη ςηπ ιρςξρελίδαπ και ςηπ ρελίδαπ ςξσ Facebook ρε ϊλη 
ςη διάοκεια ςξσ έογξσ. Ξ Αμάδξυξπ θα ρσμπεοιλάβει απξδεικςικά ςχμ εμημεοόρεχμ ρςιπ εναμημιαίεπ 
πεοιληπςικέπ εκθέρειπ ςχμ δοάρεχμ επικξιμχμίαπ (Οαοαδξςέξ Α.1.2).  

Οαοαδξςέα: 

Α.3.1 Δημιξσογία Θρςξρελίδαπ και ρελίδαπ ρςξ Facebook 

Α.3.2 Αματξοέπ Δμημέοχρηπ ςηπ ιρςξρελίδαπ ςξσ έογξσ και ςξσ μέρξσ κξιμχμικήπ δικςϋχρηπ – Δϋξ 
ρσμξλικά (μήμα ςξσ Οαοαδξςέξσ Α.1.2) 

 

Α.4 Διξογάμωρη ςηπ ςελικήπ εκδήλωρηπ ςξσ έογξσ ρςη Θερραλξμίκη (D2.1.5 Events organization) 

Ξ Αμάδξυξπ θα αμαλάβει ςη διξογάμχρη ςηπ ςελικήπ εκδήλχρηπ ςξσ έογξσ πξσ θα ποαγμαςξπξιηθεί ρςη 
Ηερραλξμίκη. Ρςημ εκδήλχρη θα ρσμμεςέυξσμ ξι εςαίοξι ςξσ ρυήμαςξπ, καθόπ και άλλξι τξοείπ και 
ιδιόςεπ, ξι ξπξίξι έυξσμ ρσματέπ αμςικείμεμξ με ςξ αμςικείμεμξ ςξσ έογξσ. Ρςημ εκδήλχρη θα 
παοξσριαρςξϋμ μεςανϋ άλλχμ ςα απξςελέρμαςα, ςα ξτέλη ςξσ έογξσ ρε διαρσμξοιακϊ επίπεδξ, καθόπ και 
ςξ ρυέδιξ ρσμέυιρηπ ςξσ έογξσ μεςά ςη λήνη ςξσ 

Ξ Αμάδξυξπ θα βξηθήρει ςημ Αμαθέςξσρα Αουή ρςιπ ακϊλξσθεπ εογαρίεπ: 

 Διαμϊοτχρη ςξσ Οοξγοάμμαςξπ ςξσ Ρσμεδοίξσ 

 Ρσμςξμιρμϊπ με ςημ Αμαθέςξσρα  Αουή για ςημ ενεϋοερη και εναρτάλιρη ςηπ καςάλληληπ αίθξσραπ για 

ςημ ποαγμαςξπξίηρη ςηπ εμ λϊγχ εκδήλχρηπ ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ και catering για ςξσλάυιρςξμ 80 

άςξμα ρε πεοίπςχρη πξσ η εκδήλχρη ποαγμαςξπξιηθεί διά ζόρηπ. Ρε πεοίπςχρη πξσ η ξογάμχρη 

γίμει διαδικςσακά, ξ Αμάδξυξπ ξτείλει μα διαρταλίρει διαδικςσακϊ υόοξ/πλαςτϊομα πξσ θα μπξοεί 

μα τιλξνεμήρει μέυοι 100 άςξμα.  

 Δναρτάλιρη μεςατοαρςικόμ σπηοεριόμ. Ρσγκεκοιμέμα, ξ Αμάδξυξπ θα ποέπει μα τοξμςίρει για ςημ 

παοξσρία 2 μεςατοαρςόμ καθ’ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ εκδήλχρηπ πξσ θα μεςατοάζξσμ απϊ ςα ελλημικά 

ρςα αγγλικά και ςξ αμςίρςοξτξ.  

 ευμική και γοαμμαςειακή σπξρςήοινη. Ρςξμ υόοξ διεναγχγήπ ςξσ ρσμεδοίξσ θα σπάουξσμ άςξμα πξσ 

θα αμαλάβξσμ ςημ πλήοη ςευμική και γοαμμαςειακή σπξρςήοινη. 

 Σπξρςήοινη ρςξμ ρσμςξμιρμϊ ςηπ ςελικήπ εκδήλχρηπ. Ξ Αμάδξυξπ θα αμαλάβει ςη ρϋμςανη ςχμ 

ποακςικόμ ςηπ ρσμάμςηρηπ. 

 Αμάληφη ενϊδχμ πέμςε (5) ποξρκεκλημέμχμ ξμιληςόμ ρςημ ςελική εκδήλχρη, ϊπξσ ξ Αμάδξυξπ θα 

καλϋφει ςη μεςατξοά και ςη διαμξμή ςξσπ.  
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 Διξογάμχρη εμϊπ (1) γεϋμαςξπ δικςϋχρηπ για ςξσπ εκποξρόπξσπ ϊλχμ ςχμ τξοέχμ ςξσ εςαιοικξϋ 

ρυήμαςξπ και λξιπόμ εκποξρόπχμ ςχμ εμδιατεοϊμεμχμ μεοόμ-ξογαμιρμόμ (30 άςξμα) ρε ερςιαςϊοιξ 

ρςημ πϊλη ςηπ Ηερραλξμίκηπ.  

Οαοαδξςέξ: 

Α.4.1 Έκθερη αματξοάπ σλξπξίηρηπ ςηπ ςελικήπ εκδήλχρηπ και ςξσ γεϋμαςξπ δικςϋχρηπ 

 

Α.5 Διξογάμωρη δύξ (2) ρεμιμαοίωμ ρυεςικά με ςη λειςξσογία και υοήρη ςξσ ρσρςήμαςξπ παοακξλξύθηρηπ 
και αμςιμεςώπιρηπ ςωμ κιμδύμωμ πλημμύοαπ και διεναγωγή αρκήρεωμ επι υάοςξσ και δξκιμώμ πεδίξσ 
(D5.1.1 Training programmes) 

Ξ Αμάδξυξπ θα διξογαμόρει ρεμιμάοια (e-learning ή/και in situ) με αμςικείμεμξ ςη λειςξσογία και υοήρη 
ςξσ κξιμξϋ ρσρςήμαςξπ παοακξλξϋθηρηπ και αμςιμεςόπιρηπ κιμδϋμχμ πλημμϋοαπ, ςιπ ποϊρταςεπ διεθμείπ 
ποακςικέπ αμςιμεςόπιρηπ καςαρςοξτόμ και αμθοχπιρςικήπ βξήθειαπ (ρεμιμάοια και ρςημ ποάνη), ρυεςική 
μξμξθερία με ρςϊυξ ςημ αμάπςσνη θερμικόμ ικαμξςήςχμ, ςημ εσαιρθηςξπξίηρη και ςημ παοακίμηρη ςχμ 
πξλιςόμ μα ποξρςαςεϋξσμ ςξμ εασςϊ ςξσπ, καθόπ και μα ρσμμεςέυξσμ εμεογά ρε δοαρςηοιϊςηςεπ 
ποϊληφηπ και αμςίδοαρηπ. Ξι βαρικέπ ξμάδεπ ρςϊυξι είμαι ςξ ποξρχπικϊ ςχμ αουόμ, σπηοεριόμ και 
εθελξμςικόμ ξμάδχμ ςξσπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςιπ επεμβάρειπ καςά ςη διάοκεια ςχμ πλημμσοικόμ 
ταιμξμέμχμ, υχοίπ μα απξκλείξμςαι κι άλλξι ρσμμεςέυξμςεπ. Οαοάδειγμα χτελξϋμεμχμ είμαι μέλη ξμάδχμ 
επέμβαρηπ, εμπειοξγμόμξμεπ, κ.λπ.  

Ξ Αμάδξυξπ είμαι σπεϋθσμξπ για ςημ ποξεςξιμαρία ςξσ σλικξϋ εκπαίδεσρηπ, ςξ ξπξίξ θα διαμεμηθεί ρςξσπ 
ρσμμεςέυξμςεπ και θα αμαοςηθεί ρςημ επίρημη ιρςξρελίδα ςξσ έογξσ.  

Δπιποϊρθεςα, θα αμαλάβει ςη διξογάμχρη κξιμόμ αρκήρεχμ επί υάοςξσ καθόπ και δξκιμόμ πεδίξσ για 
αμςαλλαγή γμόρεχμ και επιυειοηριακήπ εμπειοίαπ ρσμξλικήπ διάοκειαπ ςξσλάυιρςξμ ςοιόμ (3) χοόμ αμά 
ρεμιμάοιξ. Ξ Αμάδξυξπ θα ποέπει μα τοξμςίρει, πέοαμ ςξσ αμςικειμέμξσ πξσ ποξαματέοθηκε, μα 
παοξσριαρςξϋμ ξι βέλςιρςεπ ποακςικέπ για ςημ ποϊληφη, ςημ εςξιμϊςηςα και ςημ αμςιμεςόπιρη 
καςαρςοξτόμ.  

έλξπ, ξ Αμάδξυξπ θα αμαλάβει μα καλϋφει ςα ένξδα δϋξ (2) ποξρκεκλημέμχμ εκπαιδεσςόμ ρςα ρεμιμάοια 
και ρςιπ δξκιμέπ. Ξι εκπαιδεσςέπ θα ποέπει μα είμαι πιρςξπξιημέμξι (Ληςοόξ Δια Βίξσ Λάθηρηπ, ΔΙΔΔΑ, ή 
μέλξσπ ΔΔΟ). 

Οαοαδξςέα: 

Α.5.1 Έκθερη σλξπξίηρηπ ρεμιμαοίχμ (e-learning και in situ) και αρκήρεχμ επί υάοςξσ και δξκιμόμ 
πεδίξσ  

 

Α.6 Δοάρειπ εσαιρθηςξπξίηρηπ και εμημέοωρηπ (D5.1.2 Awareness raising and information campaigns) 

Παοαγωγή βίμςεξ με ρςόυξ ςημ εσαιρθηςξπξίηρη ςξσ κξιμξύ 

Ξ Αμάδξυξπ θα αμαλάβει ςημ παοαγχγή βίμςεξ ςξ ξπξίξ θα υοηριμξπξιηθεί για ςημ εσαιρθηςξπξίηρη ςξσ 

κξιμξϋ ρυεςικά με ςημ επικιμδσμϊςηςα ςχμ πλημμσοόμ και ςξσπ ςοϊπξσπ αμςιμεςόπιρήπ ςξσπ. Ζ διάοκεια 

ςξσ βίμςεξ δεμ θα ποέπει μα νεπεομά ςα δϋξ (2) λεπςά. 

Οαοαγχγή ρελίδχμ ρςημ επίρημη ιρςξρελίδα ςξσ έογξσ για διαδικςσακή πληοξτϊοηρη και κξσίζ 
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Ξ Αμάδξυξπ θα ποέπει μα δημιξσογήρει ρελίδεπ, ξι ξπξίεπ θα μπξοξϋμ μα «κοεμαρςξϋμ» ρςημ επίρημη 

ιρςξρελίδα ςξσ έογξσ, ξι ξπξίεπ θα πεοιέυξσμ κξσίζ, αρκήρειπ, πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςα πλημμσοικά 

ταιμϊμεμα με ρςϊυξ ςημ εσαιρθηςξπξίηρη ςξσ κξιμξϋ. 

Οοξεςξιμαρία και εταομξγή ςηπ άςσπηπ εκπαίδεσρηπ και εμημέοχρηπ ςχμ Λξμάδχμ ΑμεΑ και ςχμ 

Ζλικιχμέμχμ  

Ξ Αμάδξυξπ θα αμαλάβει ςημ ποξεςξιμαρία και εταομξγή μία άςσπηπ εκπαίδεσρηπ και εμημέοχρηπ ςχμ 

Λξμάδχμ ΑμεΑ, καθόπ και άλλχμ εσπαθόμ ξμάδχμ, ϊπχπ άμθοχπξι ςηπ ςοίςηπ ηλικίαπ.  

Ξι κϋοιξι ρςϊυξι ςηπ εμημέοχρηπ ασςήπ είμαι η παοξσρίαρη ςχμ βαρικόμ πσλόμχμ ςηπ εςξιμϊςηςαπ για 

καςαρςοξτέπ και ςξμ οϊλξ πξσ μπξοξϋμ μα διαδοαμαςίρξσμ για ςημ ποξρςαρία ςξσ εασςξϋ ςξσπ και ςχμ 

άλλχμ. Ξι εσάλχςεπ ξμάδεπ θα ρσμμεςάρυξσμ ρςξμ κϋκλξ διαυείοιρηπ καςαρςοξτόμ κσοίχπ ρςη τάρη ςηπ 

εςξιμϊςηςαπ, ρϋμτχμα με ςιπ ποξςεοαιϊςηςεπ πξσ ξοίζξμςαι απϊ ςξ Ολαίριξ SENDAI ςξσ ΞΖΔ 2015-2030. 

Διξογάμχρη εκδήλχρηπ καςά ςημ Οαγκϊρμια Ζμέοα για ςη μείχρη ςξσ κιμδϋμξσ καςαρςοξτόμ ρςη 

Ηερραλξμίκη 

Ξ Αμάδξυξπ θα αμαλάβει ςη διξογάμχρη μίαπ (1) εκδήλχρηπ καςά ςημ Οαγκϊρμια Ζμέοα για ςη Λείχρη 

κιμδϋμξσ καςαρςοξτόμ πξσ θα ποαγμαςξπξιηθεί ρςη Ηερραλξμίκη. Ρςημ εκδήλχρη θα ρσμμεςέυξσμ 

πξλίςεπ όρςε μα εμημεοχθξϋμ ρυεςικά με ςξσπ βαρικξϋπ πσλόμεπ ςηπ εςξιμϊςηςαπ για καςαρςοξτέπ. 

Δπιποϊρθεςα, ρςημ εκδήλχρη θα παοξσριαρςξϋμ, μεςανϋ άλλχμ, ςα απξςελέρμαςα ςξσ έογξσ και ςα ξτέλη 

ςξσ ρε διαρσμξοιακϊ επίπεδξ.  

Ξ Αμάδξυξπ θα σπξρςηοίνει ςημ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ ρςξμ ξογαμχςικϊ ρυεδιαρμϊ 

ςηπ εκδήλχρηπ και ρσγκεκοιμέμα ρςιπ ακϊλξσθεπ εογαρίεπ: 

i. Διαμϊοτχρη ςξσ Οοξγοάμμαςξπ ςηπ Δκδήλχρηπ 

ii. Ρσμςξμιρμϊπ με ςημ Αμαθέςξσρα Αουή για ςημ ενεϋοερη και εναρτάλιρη ςηπ καςάλληληπ αίθξσραπ για 

ςημ ποαγμαςξπξίηρη ςηπ εμ λϊγχ εκδήλχρηπ ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ και catering για 80 άςξμα ςξ 

μέγιρςξ, ρε πεοίπςχρη πξσ η εκδήλχρη ποαγμαςξπξιηθεί δια ζόρηπ. Ρε πεοίπςχρη πξσ η 

διξογάμχρη γίμει διαδικςσακά, ξ Αμάδξυξπ ξτείλει μα διαρταλίρει διαδικςσακϊ υόοξ/πλαςτϊομα 

πξσ μα μπξοεί μα τιλξνεμήρει μέυοι 100 άςξμα.  

iii. ευμική και γοαμμαςειακή σπξρςήοινη. Ρςξ υόοξ ςξσ διεναγχγήπ ςξσ ρσμεδοίξσ θα σπάουξσμ άςξμα 

πξσ θα αμαλάβξσμ ςημ πλήοη ςευμική και γοαμμαςειακή σπξρςήοινη.  

Οαοαδξςέα: 

Α.6.1. Βίμςεξ Δσαιρθηςξπξίηρηπ μέγιρςηπ διάοκειαπ δϋξ (2) λεπςόμ  

Α.6.2. Έκθερη παοξσρίαρηπ ςχμ ρελίδχμ πξσ θα αμαοςηθξϋμ ρςημ επίρημη ιρςξρελίδα ςξσ έογξσ 
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Α.6.3. Έκθερη Σλξπξίηρηπ Άςσπηπ Δκπαίδεσρηπ και Δμημέοχρηπ ςχμ Λξμάδχμ ΑμεΑ και αςϊμχμ 

ςοίςηπ ηλικίαπ 

Α.6.4. Έκθερη Αματξοάπ σλξπξίηρηπ Δκδήλχρηπ ρςη Ηερραλξμίκη 

 

Α.7 Δμθάοοσμρη και ποξώθηρη ςξσ εθελξμςιρμξύ (D5.1.3 Encourage and promote volunteerism) 

Αμάπςσνη ςηπ ποξρέγγιρηπ (ρκξπϊπ, μήμσμα, κξιμϊ, πϊοξι) για ςημ ποξόθηρη ςξσ εθελξμςιρμξϋ. Ρςξ 
πλαίριξ ςξσ έογξσ θα γίμει η ποξρπάθεια για ςημ εμθάοοσμρη και ςημ ποξόθηρη ςξσ απξςελερμαςικξϋ 
εθελξμςιρμξϋ. Ρσγκεκοιμέμα, ξ Αμάδξυξπ θα σλξπξιήρει εκρςοαςεία ποξόθηρηπ ποξκειμέμξσ μα 
παοακιμηθξϋμ ξι πξλίςεπ μα ρσμμεςάρυξσμ ρε εθελξμςικέπ ξμάδεπ ή μα δημιξσογήρξσμ μέα ςξπική ξμάδα 
εθελξμςόμ.  

Ξ Αμάδξυξπ θα ποέπει μα καθξοίρει ςξ ρκξπϊ, ςξ μήμσμα, ςξ κξιμϊ και ςξσπ πϊοξσπ, όρςε μα ποξχθηθεί ξ 
εθελξμςιρμϊπ.  

Διξογάμχρη Ρσμέμςεσνηπ ϋπξσ 

Ρςξ πλαίριξ ςηπ ποξόθηρηπ ςξσ εθελξμςιρμξϋ, ξ Αμάδξυξπ θα ξογαμόρει μία ρσμέμςεσνη ςϋπξσ ϊπξσ θα 
ποξρκληθξϋμ ςξπικά μέρα μαζικήπ εμημέοχρηπ, ϊπξσ θα ςξσπ παοξσριαρςξϋμ ξι ποξςάρειπ ςξσ έογξσ 
ρυεςικά με ςξμ εθελξμςιρμϊ και ξι δοάρειπ πξσ θα ποαγμαςξπξιηθξϋμ για ςημ ποξόθηρη ασςξϋ.  

Οαοαγχγή οαδιξτχμικξϋ Ρπξς 

Ξ Αμάδξυξπ θα αμαλάβει ςημ παοαγχγή εμϊπ οαδιξτχμικξϋ ρπξς’. Ρσγκεκοιμέμα, ςξ οαδιξτχμικϊ ρπξς 
θα ποέπει μα παοαδξθεί ρε μξοτή mp4 με διάοκεια ςξσλάυιρςξμ 15’’ έχπ 30’’. Ξ Αμάδξυξπ θα αμαλάβει ςη 
δημιξσογία ρεμαοίξσ, οαδιξρκημξθερία, ςημ εκτόμηρη, ςξ μξμςάζ και ςξ mastering.  

Οαοαδξςέξ: 

Α.7.1 Έκθερη εμθάοοσμρηπ και ποξόθηρηπ εθελξμςιρμξϋ 

 

ΛΖΛΑ Β 

Β.1 Σύμςανη έκθερηπ για ςξ ρύρςημα πξλιςικήπ ποξρςαρίαπ ρςημ Δλλάδα (D3.1.1 Assessment of legal & 
institutional bottlenecks in crossborder cooperation) 

Ξ Αμάδξυξπ θα είμαι σπεϋθσμξπ για ςημ ρϋμςανη ςηπ έκθερηπ ρυεςικά με ςξ Ρϋρςημα πξλιςικήπ ποξρςαρίαπ 
ρςημ Δλλάδα. Ρσγκεκοιμέμα, ξ Αμάδξυξπ θα αμαλάβει ςιπ παοακάςχ εμέογειεπ: 

 Απξρατήμιρη ςξσ ρσρςήμαςξπ πξλιςικήπ ποξρςαρίαπ και ςηπ επιυειοηριακήπ λειςξσογίαπ καθεμϊπ 

απϊ ςα ρςξιυεία ςξσ ρε πεοιπςόρειπ καςαρςοξτόμ, καθόπ και ςηπ εςξιμϊςηςάπ ςξσπ για ςημ 

αμςιμεςόπιρη καςαρςάρεχμ έκςακςηπ αμάγκηπ ρςημ Δλλάδα. 

 Οοξρδιξοιρμϊπ και υαοςξγοάτηρη ςχμ εμπλεκϊμεμχμ αομϊδιχμ αουόμ (Δθμικόμ, Οεοιτεοειακόμ, 

ξπικόμ) και τξοέχμ και σπηοεριόμ (Αρςσμξμία, Οσοξρβερςική, σγειξμξμικέπ αουέπ, κ.λπ.), 

άλλχμ εμδιατεοϊμεμχμ ρςη διαρσμξοιακή πεοιξυή.  

 Ιαθξοιρμϊπ ςχμ αομξδιξςήςχμ ςξσπ. 

 Έλεγυξπ ςχμ σπαουϊμςχμ ρυεδίχμ ποϊληφηπ, εςξιμϊςηςαπ και καςαρςοξτόμ και ποξρδιξοιρμϊπ 

ςσυϊμ πεοιξοιρμόμ ρςη ρσμεογαρία για διαρσμξοιακέπ επιυειοήρειπ. 
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 Οοξςάρειπ για ςξμ εκ μέξσ ποξρδιξοιρμϊ ςχμ διαδικαριόμ πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ σπέοβαρη ςχμ 

τοαγμόμ ρςη διαρσμξοιακή ρσμεογαρία.  

Ξ Αμάδξυξπ θα ποέπει μα είμαι ρε ρσμευή επικξιμχμία με ςξ σπϊλξιπξ εςαιοικϊ ρυήμα για ςημ απϊ κξιμξϋ 
ρσμεογαρία ςξσπ για ςη διαμϊοτχρη και ξλξκλήοχρη ςξσ εμ λϊγχ παοαδξςέξσ.  

Οαοαδξςέξ: 

Β.1.1 Έκθερη αμαγμόοιρηπ ςξσ ρσρςήμαςξπ πξλιςικήπ ποξρςαρίαπ ρςημ Δλλάδα 

 

Β.2 Ποξεςξιμαρία, διξογάμωρη δύξ (2) ρσμαμςήρεωμ και ρσμμεςξυή ρςιπ σπόλξιπεπ ρσμαμςήρειπ ςηπ Κξιμήπ 
Ομάδαπ Διαυείοιρηπ Κιμδύμωμ Πλημμύοαπ (D3.1.2 Establishment of the Joint flood risk management group 
(JFRM Group) 

Ξ Αμάδξυξπ θα αμαλάβει ςημ ποξεςξιμαρία και ρσμμεςξυή ρςιπ ςέρρεοιπ (4) ρσμαμςήρειπ ςηπ Ιξιμήπ Ξμάδαπ 
Διαυείοιρηπ Ιιμδϋμχμ Ολημμϋοαπ, η ξπξία θα διαμξοτχθεί ρςξ πλαίριξ σλξπξίηρηπ ςξσ έογξσ με 
ακοχμϋμιξ «FLOODSHIELD». Ξι ρσμαμςήρειπ θα ποαγμαςξπξιηθξϋμ απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ και 
μέυοι ςη λήνη ςξσ έογξσ. Ρσγκεκοιμέμα, ξ Αμάδξυξπ θα αμαλάβει ςα ενήπ: 

● Δπικξιμχμία με ςιπ αομϊδιεπ αουέπ Οξλιςικήπ Οοξρςαρίαπ, εμδιατεοϊμεμξσπ τξοείπ, ξμάδεπ, κ.λπ. 

ςηπ Δλλάδαπ για ςη ρσμμεςξυή ςξσπ ρςημ Ιξιμή Ξμάδα Διαυείοιρηπ Ιιμδϋμχμ Ολημμϋοαπ ρε 

ρσμεμμϊηρη με ςημ Αμαθέςξσρα Αουή.  

● Ρσμευή επικξιμχμία με ςημ Αμαθέςξσρα Αουή και ςξμ εςαίοξ PΒ4, ξ ξπξίξπ είμαι ξ επικεταλήπ ςξσ 

ρσγκεκοιμέμξσ παοαδξςέξσ, ρυεςικά με ςη διαμϊοτχρη ςηπ αςζέμςαπ, ςχμ παοξσριάρεχμ, κ.λπ. 

● Οοξεςξιμαρία παοξσριάρεχμ και σλικξϋ ποξπ ρσζήςηρη με ρκξπϊ μα εμιρυσθεί η ρσμεογαρία και ξ 

ρσμςξμιρμϊπ ρςξμ ςξμέα ςηπ εςξιμϊςηςαπ και αμςιμεςόπιρηπ για ςημ απξςελερμαςική ποϊληφη και 

διαυείοιρη τσρικόμ καςαρςοξτόμ και κιμδϋμχμ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςξ κλίμα και κιμδϋμξσπ καςά 

μήκξπ ςχμ πεοιξυόμ ςξσ πξςαμξϋ Ανιξϋ και ςηπ διαρσμξοιακήπ πεοιξυήπ.  

● Ρϋμςανη ποακςικόμ ρςημ ελλημική γλόρρα 

● Δναρτάλιρη σπηοεριόμ catering για δϋξ (2) απϊ ςιπ ρσμαμςήρειπ για 25 άςξμα για κάθε 

ρσμάμςηρη.  

● Αμάληφη ενϊδχμ πέμςε (5) εκποξρόπχμ άλλχμ αομϊδιχμ αουόμ ρςιπ ςέρρεοιπ ρσμαμςήρειπ ςηπ 

Ιξιμήπ Ξμάδαπ Διαυείοιρηπ Ιιμδϋμχμ Ολημμϋοαπ.  

Ξι ρσμαμςήρειπ ςηπ Ιξιμήπ Ξμάδαπ Διαυείοιρηπ Ιιμδϋμχμ Ολημμϋοαπ μπξοεί μα σλξπξιξϋμςαι είςε δια 
ζόρηπ είςε δικςσακά. 

Οαοαδξςέα: 

Β.2.1. Ζκκεςθ ςυμμετοχισ ςτθν Συνάντθςθ τθσ Κοινισ Ομάδασ Διαχείριςθσ Κινδφνων Ρλθμμφρασ 
(Τζςςερισ Εκκζςεισ) 

 

B.3. Διερεφνηςη και χαρτογράφηςη υφιςτάμενων ςυςτημάτων παρακολοφθηςησ ςτη διαςυνοριακή 
λεκάνη απορροήσ του Αξιοφ (D3.1.3 Establishment of Communication and operation crossborder centers) 
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Ο Ανάδοχοσ απαιτείται να πραγματοποιιςει διερεφνθςθ και χαρτογράφθςθ του ςυνόλου των 
υφιςτάμενων ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ ροισ του ποταμοφ Αξιοφ ςτθ διαςυνοριακι λεκάνθ 
απορροισ του ποταμοφ Αξιοφ, εντόσ του ελλθνικοφ ςυνοριακοφ χϊρου. Επιπρόςκετα, απαιτείται να 
πραγματοποιιςει διερεφνθςθ και κακοριςμό κατάλλθλθσ τοποκεςίασ για τθν εγκατάςταςθ νζου 
ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ ςυνεχοφσ ροισ του ποταμοφ και των τθλεμετρικϊν ςτακμϊν, με παράλλθλθ 
πρόταςθ προαιρετικοφ τφπου ςυςτιματοσ, ςχετικϊν προδιαγραφϊν και εκτίμθςθσ κόςτουσ εγκατάςταςθσ 
και λειτουργίασ αυτοφ. 

 

Ραραδοτζο: 

B.3.1. Ζκκεςθ για τθ διερεφνθςθ και χαρτογράφθςθ υφιςτάμενων ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ ςτθ 
διαςυνοριακι λεκάνθ απορροισ του Αξιοφ 

 

Β.4 Διαμόρφωςη τησ διαςυνοριακήσ ςτρατηγικήσ αντίδραςησ ςτισ πλημμφρεσ (D3.1.4 Crossborder flood 

reaction strategy) 

Ο Ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθ διαμόρφωςθ τθσ διαςυνοριακισ ςτρατθγικισ αντίδραςθσ ςε 

πλθμμυρικά φαινόμενα. Αρχικά, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να είναι ςε ςυνεχι επικοινωνία με όλο το εταιρικό 

ςχιμα και να τουσ ςυντονίηει, δίνοντασ κατευκφνςεισ ςχετικά με το τι πλθροφορίεσ απαιτοφνται για τθν 

ολοκλιρωςθ.  

Θ ςτρατθγικι κα πρζπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα παρακάτω κεφάλαια: 

● Οδικοφσ Χάρτεσ Αρμοδιοτιτων 

● Αλλθλεπιδράςεισ και επικοινωνίασ των αρμόδιων αρχϊν και κεςμϊν 

● Διακεςιμότθτα και προςβαςιμότθτα μζςων και εξοπλιςμοφ 

● Ρροϊκθςθ Δράςεων για κοινζσ λφςεισ 

● Σχζδια αντίδραςθσ ςε περιπτϊςεισ πλθμμυρϊν 

● Π,τι άλλο κρίνει ςκόπιμο ο Ανάδοχοσ ςε ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα Αρχι για τθ καλφτερθ 

πλθρότθτα τθσ ςτρατθγικισ  

Ραραδοτζο: 

B.4.1. Ζκκεςθ διαςυνοριακισ ςτρατθγικισ αντίδραςθσ ςτισ πλθμμφρεσ 

Β.5 Εκπόνηςη Ανάλυςησ Σρωτότητασ για τη λεκάνη απορροήσ του Αξιοφ (D4.1.2 Floodrisk & vulnerability 
mapping at the crossborder area) 

Ο Ανάδοχοσ απαιτείται εκπονιςει ανάλυςθσ τρωτότθτασ ςε επιλεγμζνεσ τοποκεςίεσ ςτθ λεκάνθ απορροισ 
του ποταμοφ Αξιοφ, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ χάρτεσ επικινδυνότθτασ πλθμμφρασ τθσ λεκάνθσ του 
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ποταμοφ Αξιοφ που προζκυψαν ςτο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 2007/60/ΕΚ «Αξιολόγθςθ και 
Διαχείριςθ Κινδφνων Ρλθμμφρασ». 

Ωσ τρωτότθτα ορίηεται ο βακμόσ ςτον οποίο θ κλιματικι αλλαγι μπορεί να βλάψει ι να καταςτρζψει ζνα 
ςφςτθμα και δεν εξαρτάται μόνο από τθν ευαιςκθςία αυτοφ, αλλά και από τθν ικανότθτά του να 
προςαρμόηεται ςτισ νζεσ κλιματικζσ ςυνκικεσ (Watsonetal., 1996). Επιπλζον, Τρωτότθτα = Ζκκεςθ + 
Ευαιςκθςία - Ανκεκτικότθτα (Balicaetal., 2009). Θ τρωτότθτα ζχει ςχζςθ με τθν πικανότθτα εμφάνιςθσ, με 
τθν ζκταςθ (αναφορά ςτθ γεωγραφικι περιοχι ι/και ςτο μζγεκοσ του επθρεαηόμενου πλθκυςμοφ), με 
τθν ζνταςθ (αναφορά ςτο μζγεκοσ τθσ μεταβολισ), με τθν εκτίμθςθ ρίςκου (που απορρζει από το 
ςυνδυαςμό τθσ πικανότθτασ, του μεγζκουσ και τθσ ζνταςθσ των φαινομζνων), με τισ δυνατότθτεσ 
αποφυγισ ι ελαχιςτοποίθςθσ επιπτϊςεων και με τον διαπεριφερειακό ι/και διαςυνοριακό χαρακτιρα. 

Στισ επιλεγμζνεσ τοποκεςίεσ, κα πρζπει να εκτιμθκοφν οι τοπικζσ και θ ςχζςθ τουσ με τισ υπερ-τοπικζσ 
επιπτϊςεισ των πλθμμυρϊν ενδεικτικά ςτουσ κάτωκι τομείσ: 

• Κοινωνικοί (δομθμζνο περιβάλλον, πολιτιςτικι κλθρονομιά, υποδομζσ μεταφορϊν, υγεία, ευάλωτοσ 
πλθκυςμόσ). 

• Οικονομικοί (βιομθχανία, επενδφςεισ, αλιεία- υδατοκαλλιζργειεσ - οςτρακοκαλλιζργειεσ, τουριςμόσ, 
αγροτικόσ, παράκτιεσ χριςεισ). 

• Ρεριβαλλοντικοί (βιοποικιλότθτα -οικοςυςτιματα, ενζργεια). 

• Φυςικοί (δάςθ, υδάτινοι πόροι). 

Οι μζκοδοι που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν πρόβλεψθ και εκτίμθςθ των επιπτϊςεων κα πρζπει να ζχουν 
αναφορά ςτον βακμό αβεβαιότθτασ τθσ εκτίμθςθσ και ςτθν αξιοπιςτία αυτϊν, και κα πρζπει είναι 
κατάλλθλοι από πλευράσ δεδομζνων και αξιοπιςτίασ για τθν περιοχι. Τα ανωτζρω, κα πρζπει να 
αποτιμθκοφν ςε κοινωνικοφσ και οικονομικοφσ όρουσ για πλθμμυρικζσ περιόδουσ με χρόνουσ 
επαναφοράσ 50, 100 και 1000 ετϊν.  

Θα πρζπει να ςυνταχκεί ζκκεςθ (παραδοτζο Γ.1), θ οποία κα πρζπει να περιλαμβάνει ενδεικτικά τα 
κάτωκι: 

● Ανάλυςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 

● Ροςοτικι κατάςταςθ του νεροφ του ποταμοφ Αξιοφ 

● Ροιοτικι κατάςταςθ του νεροφ του ποταμοφ Αξιοφ 

● Δίκτυο Ραρακολοφκθςθσ νερϊν του ποταμοφ Αξιοφ και μετεωρολογικά δεδομζνα 

● Χάρτεσ Ρλθμμφρασ 

● Ανάλυςθ Τρωτότθτασ των επιλεγμζνων περιοχϊν 

● Συγκριτικι Ανάλυςθ 

Ραραδοτζα: 

B.5.1 Σχζδιο Ζκκεςθσ ανάλυςθσ τρωτότθτασ για τισ τοποκεςίεσ που βρίςκονται ςτθ λεκάνθ απορροισ 
του ποταμοφ Αξιοφ 

B.5.2. Τελικι Ζκκεςθ για τθν ανάλυςθ τρωτότθτασ για τισ τοποκεςίεσ που βρίςκονται ςτθ λεκάνθ 
απορροισ του ποταμοφ Αξιοφ 
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3. ΡΑΑΔΟΤΕΑ, ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΕΓΟΥ 

Όλα ςα παοαδξςέα πξσ ατξοξϋμ ρςξ έογξ και ρςξ ρϋμξλξ ςξσ εςαιοικξϋ ρυήμαςξπ θα ρσμςαυθξϋμ ρςημ 
αγγλική γλόρρα, εμό ασςά πξσ ατξοξϋμ απξκλειρςικά ςημ εμημέοχρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ (πυ. 
Δκθέρειπ σλξπξίηρηπ εκδηλόρεχμ και ρεμιμαοίχμ κλπ), θα ρσμςαυθξϋμ ρςημ ελλημική γλόρρα 
ρσμξδεσϊμεμα απϊ μία πεοίληφη ρςημ αγγλική γλόρρα (μεγέθξσπ μέυοι μίαπ ρελίδαπ). 

Ρςξμ παοακάςχ πίμακα αμαλϋξμςαι ςα επιμέοξσπ ρςάδια και παοαδξςέα ςηπ σπηοερίαπ και ξι υοϊμξι 
παοάδξρηπ ςηπ εογαρίαπ: 

 

 
ΕΙΔΟΣ ΕΓΑΣΙΑΣ / ΥΡΗΕΣΙΑΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΧΟΝΟΣ 
ΡΑΑΔΟΣΗΣ 

(ζωσ και) 

ΤΜΗΜΑ Α 

Α.1. Ανάπτυξθ, εφαρμογι, παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ του Σχεδίου Επικοινωνίασ του ζργου 

Α.1.1 Σχζδιο Επικοινωνίασ του ζργου 

Α.1.2 Ρεριλθπτικζσ Εκκζςεισ των δράςεων επικοινωνίασ (2 ςυνολικά) 

Σε χρόνο που κα 
ςυμφωνθκεί από τθν  

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

07/2023 & 12/2023 

Α.2. Δθμιουργία Ρροωκθτικοφ Υλικοφ και Δθμόςιεσ Σχζςεισ 

Α.2.1 Δφο (2) Newsletter 

Α.2.2 Δελτίο Τφπου  

Α.2.3 Ζκκεςθ υλοποίθςθσ τθσ ςυνζντευξθσ τφπου 

Α.2.4 Φυλλάδιο του ζργου (600 ςυνολικά αντίτυπα) 

Α.2.5 Τεφχοσ Κατευκυντιριων Γραμμϊν (600 ςυνολικά αντίτυπα) 

Α.2.6 Εκλαϊκευμζνθ Ζκκεςθ (250 ςυνολικά αντίτυπα) 

Α2.1, Α2.2 Σε χρόνο που κα 
ςυμφωνθκεί 

Α2.3 15 μζρεσ μετά τθν 
υλοποίθςθ 

Σε χρόνο που κα 
ςυμφωνθκεί από τθν  

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 
09/2023 
12/2023 

Α.3. Ανάπτυξθ, ενθμζρωςθ και ςυντιρθςθ τθσ επίςθμθσ ιςτοςελίδασ του ζργου και των μζςων κοινωνικισ 
δικτφωςισ του (social media) 

Α.3.1 Δθμιουργία Ιςτοςελίδασ και ςελίδασ ςτο Facebook 

Α.3.2 Αναφορζσ Ενθμζρωςθσ τθσ ιςτοςελίδασ του ζργου και του μζςου 
κοινωνικισ δικτφωςθσ (ωσ υποκεφάλαιο του Ραραδοτζου Α.2) 

Σε χρόνο που κα 
ςυμφωνθκεί από τθν  

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

07/2023 

12/2023 

Α.4. Διοργάνωςθ τθσ τελικισ εκδιλωςθσ του ζργου ςτθ Θεςςαλονίκθ 

Α.4.1 Ζκκεςθ αναφοράσ υλοποίθςθσ τθσ τελικισ εκδιλωςθσ και του γεφματοσ 
δικτφωςθσ 

11/2023 

Α.5. Διοργάνωςθ δφο (2) ςεμιναρίων ςχετικά με τθ λειτουργία και χριςθ του ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ 
και αντιμετϊπιςθσ των κινδφνων πλθμμφρασ και διεξαγωγι αςκιςεων επι χάρτου και δομικϊν πεδίου 
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Α.5.1 Ζκκεςθ υλοποίθςθσ ςεμιναρίων (e-learning και in situ) και αςκιςεων επί 
χάρτου και δοκιμϊν πεδίου 

20 μζρεσ μετά τθν 
υλοποίθςθ 

Α.6. Δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ  

Α.6.1. Βίντεο Ευαιςκθτοποίθςθσ μζγιςτθσ διάρκειασ δφο (2) λεπτϊν  

Α.6.2. Ζκκεςθ παρουςίαςθσ των ςελίδων που κα αναρτθκοφν ςτθν επίςθμθ 
ιςτοςελίδα του ζργου 

Α.6.3. Ζκκεςθ Υλοποίθςθσ Άτυπθσ Εκπαίδευςθσ και Ενθμζρωςθσ των Μονάδων 
ΑμεΑ και ατόμων τρίτθσ θλικίασ 

Α.6.4. Ζκκεςθ Αναφοράσ υλοποίθςθσ Εκδιλωςθσ ςτθ Θεςςαλονίκθ 

05/2023 

06/2023 

 

20 μζρεσ μετά τθν 
υλοποίθςθ 

20 μζρεσ μετά τθν 
υλοποίθςθ 

Α.7. Ενκάρρυνςθ και προϊκθςθ του εκελοντιςμοφ 

Α.7.1 Ζκκεςθ ενκάρρυνςθσ και προϊκθςθσ εκελοντιςμοφ 09/2023 

ΤΜΗΜΑ Β 

 

Β.1 Σφνταξθ ζκκεςθσ για το ςφςτθμα πολιτικισ προςταςίασ ςτθν Ελλάδα 

Β.1.1 Ζκκεςθ αναγνϊριςθσ του ςυςτιματοσ πολιτικισ προςταςίασ ςτθν Ελλάδα Σε χρόνο που κα 
ςυμφωνθκεί από τθν  

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 
Β.2 Ρροετοιμαςία, διοργάνωςθ δφο (2) ςυναντιςεων και ςυμμετοχι ςτισ υπόλοιπεσ ςυναντιςεισ τθσ Κοινισ 
Ομάδασ Διαχείριςθσ Κινδφνων Ρλθμμφρασ 

Β.2.1. Εκκζςεισ ςυμμετοχισ ςτθ Συνάντθςθ τθσ Κοινισ Ομάδασ Διαχείριςθσ 
Κινδφνων Ρλθμμφρασ (Τζςςερισ Εκκζςεισ) 

Πλεσ οι εκκζςεισ κα 
παραδίδονται 20 θμζρεσ 
μετά τθν υλοποίθςθ των 

ςυναντιςεων 

B.3. Διερεφνθςθ και χαρτογράφθςθ υφιςτάμενων ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ ςτθ διαςυνοριακι λεκάνθ 
απορροισ του Αξιοφ 

B.3.1. Ζκκεςθ για τθ διερεφνθςθ και χαρτογράφθςθ υφιςτάμενων ςυςτθμάτων 
παρακολοφκθςθσ ςτθ διαςυνοριακι λεκάνθ απορροισ του Αξιοφ 

Σε χρόνο που κα 
ςυμφωνθκεί από τθν  

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 
Β.4 Διαμόρφωςθ τθσ διαςυνοριακισ ςτρατθγικισ αντίδραςθσ ςτισ πλθμμφρεσ 

B.4.1. Ζκκεςθ διαςυνοριακισ ςτρατθγικισ αντίδραςθσ ςτισ πλθμμφρεσ 06/2023 

Β.5 Εκπόνθςθ Ανάλυςθσ Τρωτότθτασ για τθ λεκάνθ απορροισ του Αξιοφ 

B.5.1 Σχζδιο Ζκκεςθσ ανάλυςθσ τρωτότθτασ για τισ τοποκεςίεσ που βρίςκονται ςτθ 
λεκάνθ απορροισ του ποταμοφ Αξιοφ 

B.5.2. Τελικι Ζκκεςθ για τθν ανάλυςθ τρωτότθτασ για τισ τοποκεςίεσ που 
βρίςκονται ςτθ λεκάνθ απορροισ του ποταμοφ Αξιοφ 

Σε χρόνο που κα 
ςυμφωνθκεί από τθν  

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

 
05/2023 

 
 

ΜΕΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Χρθματοδότθςθ 
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Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Ρρόγραμμα Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ 
Interreg IPA «Ελλάδα – Δθμοκρατία τθσ Βόρειασ Μακεδονίασ 2014-2020» (85%) και το Ρρόγραμμα 
Δθμοςίων Επενδφςεων (15%) (Κωδ. Ρράξθσ ΣΑ/Κωδ. Ενάρικμου: 2022ΕΡ40860013). 

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο ζργο «Joint flood risk governance and management in the Axios/Vardar 
crossborder area» με ακρωνφμιο FLOODSHIELD που υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ 
Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ Interreg IPA «Ελλάδα – Δθμοκρατία τθσ Βόρειασ Μακεδονίασ 2014-2020» κι 
ζχει λάβει κωδικό MIS 5062181. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ 
Δθμοςίων Επενδφςεων (Συλλογικι Απόφαςθ Ζνταξθσ, αρικ. Ενάρικ. Ζργου 2022ΕΡ40860013). 

2. Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ 

Θ ςυνολικι αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των Εκατόν Είκοςι Εννζα Χιλιάδων Εκατό Ενενιντα 
Τριϊν Ευρϊ και Ρενιντα Ρζντε Λεπτϊν(129.193,55 €), μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 24% 
(160.200,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 24%). 

 

Αμάλσρη Ιϊρςξσπ: 

 
ΔΘΔΞΡ ΔΠΓΑΡΘΑΡ / ΣΟΖΠΔΡΘΑΡ 

Οοξωπξλξγιρθέμ 
κϊρςξπ (με ΤΟΑ) 

ΛΖΛΑ Α 

Α.1. Αμάπςσνη, εταομξγή, παοακξλξϋθηρη και ανιξλϊγηρη ςξσ Ρυεδίξσ 
Δπικξιμχμίαπ ςξσ έογξσ 

4.000,00 € 

Α.1.1 Ρυέδιξ Δπικξιμχμίαπ ςξσ έογξσ 

Α.1.2 Οεοιληπςικέπ Δκθέρειπ ςχμ δοάρεχμ επικξιμχμίαπ (2 ρσμξλικά) 

1.490,00 € 

2.510,00 € 

Α.2. Δημιξσογία Οοξχθηςικξϋ Σλικξϋ και Δημϊριεπ Ρυέρειπ 7.100,00 € 

Α.2.1 Δϋξ (2) Newsletter 

Α.2.2 Δελςίξ ϋπξσ  

Α.2.3 Έκθερη σλξπξίηρηπ ςηπ ρσμέμςεσνηπ ςϋπξσ 

Α.2.4 Τσλλάδιξ ςξσ έογξσ (600 ρσμξλικά αμςίςσπα) 

Α.2.5 εϋυξπ Ιαςεσθσμςήοιχμ Γοαμμόμ (600 ρσμξλικά αμςίςσπα) 

Α.2.6 Δκλαψκεσμέμη Έκθερη (250 ρσμξλικά αμςίςσπα) 

1.500,00 € 

500,00 € 

600,00 € 

1.500,00 € 

1.500,00 € 

1.500,00 € 

Α.3. Αμάπςσνη, εμημέοχρη και ρσμςήοηρη ςηπ επίρημηπ ιρςξρελίδαπ ςξσ έογξσ 
και ςχμ μέρχμ κξιμχμικήπ δικςϋχρήπ ςξσ (social media) 4.500,00 €  

Α.3.1 Δημιξσογία Θρςξρελίδαπ και ρελίδαπ ρςξ Facebook 

Α.3.2 Αματξοέπ Δμημέοχρηπ ςηπ ιρςξρελίδαπ ςξσ έογξσ και ςξσ μέρξσ 
κξιμχμικήπ δικςϋχρηπ (χπ σπξκετάλαιξ ςξσ Οαοαδξςέξσ Α.2) 

3.000,00 € 

1.500,00 € 

Α.4. Διξογάμχρη ςηπ ςελικήπ εκδήλχρηπ ςξσ έογξσ ρςη Ηερραλξμίκη 6.600,00 € 

Α.4.1 Έκθερη αματξοάπ σλξπξίηρηπ ςηπ ςελικήπ εκδήλχρηπ και ςξσ γεϋμαςξπ 
δικςϋχρηπ 6.600,00 € 

Α.5. Διξογάμχρη δϋξ (2) ρεμιμαοίχμ ρυεςικά με ςη λειςξσογία και υοήρη ςξσ 
ρσρςήμαςξπ παοακξλξϋθηρηπ και αμςιμεςόπιρηπ ςχμ κιμδϋμχμ πλημμϋοαπ και 
διεναγχγή αρκήρεχμ επι υάοςξσ και δξμικόμ πεδίξσ 

7.500,00 € 
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Α.5.1 Έκθερη σλξπξίηρηπ ρεμιμαοίχμ (e-learning και in situ) και αρκήρεχμ επί 
υάοςξσ και δξκιμόμ πεδίξσ 

7.500,00 € 

Α.6. Δοάρειπ εσαιρθηςξπξίηρηπ και εμημέοχρηπ  9.500,00 € 

Α.6.1. Βίμςεξ Δσαιρθηςξπξίηρηπ μέγιρςηπ διάοκειαπ δϋξ (2) λεπςόμ  

Α.6.2. Έκθερη παοξσρίαρηπ ςχμ ρελίδχμ πξσ θα αμαοςηθξϋμ ρςημ επίρημη 
ιρςξρελίδα ςξσ έογξσ 

Α.6.3. Έκθερη Σλξπξίηρηπ Άςσπηπ Δκπαίδεσρηπ και Δμημέοχρηπ ςχμ Λξμάδχμ 
ΑμεΑ και αςϊμχμ ςοίςηπ ηλικίαπ 

Α.6.4. Έκθερη Αματξοάπ σλξπξίηρηπ Δκδήλχρηπ ρςη Ηερραλξμίκη 

2.000,00 € 

1.500,00 € 

 
4.500,00 € 

 
1.500,00 € 

Α.7. Δμθάοοσμρη και ποξόθηρη ςξσ εθελξμςιρμξϋ 8.500,00 € 

Α.7.1 Έκθερη εμθάοοσμρηπ και ποξόθηρηπ εθελξμςιρμξϋ 
8.500,00 € 

ΡΣΜΞΚΞ ΛΖΛΑΞΡ Α 
47.700,00 € 

  

ΛΖΛΑ Β 

 

Β.1 Ρϋμςανη έκθερηπ για ςξ ρϋρςημα πξλιςικήπ ποξρςαρίαπ ρςημ Δλλάδα 21.000,00 € 

Β.1.1 Έκθερη αμαγμόοιρηπ ςξσ ρσρςήμαςξπ πξλιςικήπ ποξρςαρίαπ ρςημ Δλλάδα 
21.000,00 € 

Β.2 Οοξεςξιμαρία, διξογάμχρη δϋξ (2) ρσμαμςήρεχμ και ρσμμεςξυή ρςιπ 
σπϊλξιπεπ ρσμαμςήρειπ ςηπ Ιξιμήπ Ξμάδαπ Διαυείοιρηπ Ιιμδϋμχμ Ολημμϋοαπ 

6.500,00 € 

Β.2.1. Δκθέρειπ ρσμμεςξυήπ ρςη Ρσμάμςηρη ςηπ Ιξιμήπ Ξμάδαπ Διαυείοιρηπ 
Ιιμδϋμχμ Ολημμϋοαπ (έρρεοιπ Δκθέρειπ) 

6.500,00 € 

B.3. Διεοεϋμηρη και υαοςξγοάτηρη στιρςάμεμχμ ρσρςημάςχμ παοακξλξϋθηρηπ 
ρςη διαρσμξοιακή λεκάμη απξοοξήπ ςξσ Ανιξϋ 

5.000,00 € 

B.3.1. Έκθερη για ςη διεοεϋμηρη και υαοςξγοάτηρη στιρςάμεμχμ ρσρςημάςχμ 
παοακξλξϋθηρηπ ρςη διαρσμξοιακή λεκάμη απξοοξήπ ςξσ Ανιξϋ 

5.000,00 € 

Β.4 Διαμϊοτχρη ςηπ διαρσμξοιακήπ ρςοαςηγικήπ αμςίδοαρηπ ρςιπ πλημμϋοεπ 25.000,00 € 

B.4.1. Έκθερη διαρσμξοιακήπ ρςοαςηγικήπ αμςίδοαρηπ ρςιπ πλημμϋοεπ 
25.000,00 € 

Β.5 Δκπϊμηρη Αμάλσρηπ οχςϊςηςαπ για ςη λεκάμη απξοοξήπ ςξσ Ανιξϋ 55.000,00 € 

B.5.1 Ρυέδιξ Έκθερηπ αμάλσρηπ ςοχςϊςηςαπ για ςιπ ςξπξθερίεπ πξσ βοίρκξμςαι 
ρςη λεκάμη απξοοξήπ ςξσ πξςαμξϋ Ανιξϋ 
B.5.2. ελική Έκθερη για ςημ αμάλσρη ςοχςϊςηςαπ για ςιπ ςξπξθερίεπ πξσ 
βοίρκξμςαι ρςη λεκάμη απξοοξήπ ςξσ πξςαμξϋ Ανιξϋ 

22.320,00 € 

 

32.680,00 € 

ΡΣΜΞΚΞ ΛΖΛΑΞΡ Β 112.500,00 € 

  

ΔΚΘΙΞ ΟΞΡΞ (ΛΖΛΑ Α & Β)  160.200,00 € 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.) 

Δπιρημαίμεςαι ϊςι επειδή ρςημ ρυεςική σπηοερία ςηπ διαδικςσακήπ πλαςτϊομαπ PromitheusESPDint  πξσ 

πλέξμ διαθέςει ρε εθμικϊ επίπεδξ ςξ ΔΡΖΔΖΡ, ςξ ποϊςσπξ ΔΔΔΡ δεμ έυει ποξραομξρθεί/επικαιοξπξιηθεί 

ρϋμτχμα με ςιπ αλλαγέπ πξσ επήλθαμ με ςξ μ. 4782/2021, ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ  ςξ ρσμπληοόμει χπ έυει, 

εμ ςξϋςξιπ ξι ρυεςικέπ δηλόρειπ ςξσπ λξγίζξμςαι και εκλαμβάμξμςαι χπ ασςέπ απαιςξϋμςαι ρςξ 

μ.4782/2021, και ςημ παοξϋρα διακήοσνη, καθόπ δεμ στίρςαςαι δσμαςϊςηςα παοέμβαρηπ ρςξ ρυεςικϊ 

αουείξ xml. 

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) / Τυποποιθμζνο Ζντυπο 

Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) για το Τμιμα Α 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν ανακζτουςα αρχι ι 

τον ανακζτοντα φορζα 

Στοιχεία τθσ δθμοςίευςθσ 

Για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ για τισ οποίεσ ζχει δθμοςιευτεί προκιρυξθ διαγωνιςμοφ 

ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςτο 

Μζροσ Ι ανακτϊνται αυτόματα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχει χρθςιμοποιθκεί θ θλεκτρονικι 

υπθρεςία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τθ ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ 

/ΤΕΥΔ. Ραρατίκεται θ ςχετικι ανακοίνωςθ που δθμοςιεφεται ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ: 

 

Ρροςωρινόσ αρικμόσ 

προκιρυξθσ ςτθν ΕΕ: αρικμόσ [], 

θμερομθνία *+, ςελίδα *+ 

Αρικμόσ προκιρυξθσ ςτθν ΕΕ: 

[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000 

 

Εάν δεν ζχει δθμοςιευκεί προκιρυξθ διαγωνιςμοφ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ ι αν δεν υπάρχει υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εκεί, θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 

φορζασ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει πλθροφορίεσ με τισ οποίεσ κα είναι δυνατι θ 

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ (π.χ. παραπομπι ςε 

δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο) 
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Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο: 

(π.χ. www.promitheus. 

gov.gr/*ΑΔΑΜ Ρροκιρυξθσ 

ςτο ΚΘΜΔΘΣ+) 

 

Στθν περίπτωςθ που δεν απαιτείται δθμοςίευςθ γνωςτοποίθςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ παρακαλείςτε να παράςχετε άλλεσ πλθροφορίεσ με τισ οποίεσ κα 

είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. 

 

 

Ταυτότθτα του αγοραςτι 

Επίςθμθ ονομαςία: Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ  Μακεδονίασ – 

Θράκθσ — Διεφκυνςθ Οικονομικοφ 

Α.Φ.Μ., εφόςον υπάρχει: 997612629 

Δικτυακόσ τόποσ (εφόςον 

υπάρχει): http://www.m-t.gov.gr 

Ρόλθ: Θεςςαλονίκθ 

Οδόσ και αρικμόσ: Κακθγθτι ωςςίδθ11 

Ταχ. κωδ.: 54655 

Αρμόδιοσ επικοινωνίασ: Χριςτίνα Κοτςαπουίκθ 

Τθλζφωνο: 2313309443 

φαξ: 2310424346 

Ηλ. ταχ/μείο: ckotsapouiki@damt.gov.gr 

Χϊρα: GR 

 

 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

Τίτλοσ: 

http://www.m-t.gov.gr/
mailto:ckotsapouiki@damt.gov.gr
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Ανοικτόσ θλεκτρονικόσ διαγωνιςμόσ, κάτω των ορίων, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – 

τιμισ, για τθν ανάδειξθ αναδόχου του ζργου: «Ραροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν για τθν 

Τεχνικι Υποςτιριξθ του ζργου «Joint flood risk governance and management in the 

Axios/Vardar cross border area» με ακρωνφμιο «FLOODSHIELD» (MIS 5062181) που υλοποιείται 

ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ Interreg IPA «Ελλάδα – 

Δθμοκρατία τθσ Βόρειασ Μακεδονίασ 2014- 2020». 

Σφντομθ περιγραφι: 

Εκτιμϊμενθ ςυνολικι αξία (ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ): εκατόν είκοςι εννζα χιλιάδεσ 

εκατόν ενενιντα τρία ευρϊ και πενιντα πζντε λεπτά άνευ Φ.Ρ.Α. (129.193,55 €) ι εκατόν 

εξιντα χιλιάδεσ διακόςια ευρϊ (160.200,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% 

Ρροχπολογιςμόσ για το Τμιμα Α: Τριάντα οκτϊ χιλιάδεσ τετρακόςια εξιντα επτά ευρϊ και 

εβδομιντα τζςςερα λεπτά (38.467,74 €) άνευ ΦΡΑ ι ςαράντα επτά χιλιάδεσ επτακόςια ευρϊ 

(47.700,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% Τμιμα Α: Σφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν (CPV: 

[79341100-7]-Υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα διαφιμιςθσ, [80522000-9]-Σεμινάρια 

κατάρτιςθσ,*79415200-8]-Υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα ςχεδιαςμοφ,*73220000-0]-

Υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα ανάπτυξθσ,*79952000-2]-Υπθρεςίεσ εκδθλϊςεων) 

Ρεριλαμβάνεται θ ςφναψθ μίασ (1) ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν: 1. Ανάπτυξθ, εφαρμογι, 

παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ του Σχεδίου Επικοινωνίασ του ζργου (D.2.1.1 

Communication Plan, Monitoring & Evaluation) 2. Δθμιουργία Ρροωκθτικοφ Υλικοφ και 

Δθμόςιεσ Σχζςεισ (D. 

2.1.2 Publicity material & Public Relations) 3. Ανάπτυξθ, ενθμζρωςθ και ςυντιρθςθ τθσ 

επίςθμθσ ιςτοςελίδασ του ζργου και των μζςων κοινωνικισ δικτφωςισ του (social media) 

(D2.1.3 WEB tools (site, social networks) 4. Διοργάνωςθ τθσ τελικισ εκδιλωςθσ του ζργου ςτθ 

Θεςςαλονίκθ (D2.1.5 Events organization) 5. Διοργάνωςθ δυο (2) ςεμιναρίων ςχετικά με τθ 

λειτουργία και χριςθ του ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ και αντιμετϊπιςθσ των κινδφνων 

πλθμμφρασ και διεξαγωγι αςκιςεων επι χάρτου και δομικϊν πεδίου (D5.1.1 Training 

programmes) 6. Δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ (D5.1.2 Awareness raising and 

information campaigns) 7. Ενκάρρυνςθ και προϊκθςθ του εκελοντιςμοφ (D5.1.3 Encourage 

and promote volunteerism) 

Αρικμόσ αναφοράσ αρχείου που 

αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν 

ανακζτουςα αρχι ι τον 

ανακζτοντα φορζα (εάν 

υπάρχει): 1/2023 
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Μέπορ ΙΙ: Πληποθοπίερ ζσεηικά με ηον οικονομικό θοπέα  

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα Επωνυμία: 

Οδόσ και αρικμόσ: 

Ταχ. κωδ.: 

Ρόλθ: 

Χϊρα: 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι επικοινωνίασ: 

Θλ. ταχ/μείο: 

Τθλζφωνο: 

φαξ: 

Α.Φ.Μ., εφόςον υπάρχει 

Δικτυακόσ τόποσ (εφόςον υπάρχει): 

 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι μεςαία επιχείρθςθ; Ναι / 

Πχι 

Ο ΟΦ αποτελεί προςτατευόμενο εργαςτιριο 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ αποκλειςτικότθτα: ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

προςτατευόμενο εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ» ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων 

ςτο πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Ροιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων; 

% 

Εφόςον απαιτείται, ορίςτε τθν κατθγορία ι τισ κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ ανικουν οι ενδιαφερόμενοι 

εργαηόμενοι με αναπθρία ι μειονεξία 

- 
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμζνοσ ςε Εκνικό Σφςτθμα (Ρρο)Επιλογισ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό *π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ+; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι 

πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

- 

Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

- 

 

 

Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και κατά περίπτωςθ, τθν 

κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογο 

- 

Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

Ναι / Πχι 
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Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι 

ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε 

οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν; 

Ναι / Πχι 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

O ΟΦ ςυμμετάςχει ςτθ διαδικαςία μαηί με άλλουσ Οικονομικοφσ Φορείσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ από κοινοφ με άλλουσ; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτθν ζνωςθ (ςυντονιςτισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 

κακικοντα...): 

- 

Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ: 

- 

Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ: 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 
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Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Τμιματα που ςυμμετάςχει ο ΟΦ 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ 

επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

Απάντθςθ: 

- 

 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα #1 Πνομα: 

Επϊνυμο: 

Θμερομθνία γζννθςθσ: 

Τόποσ γζννθςθσ: 

Οδόσ και αρικμόσ: 

Ταχ. κωδ.: 

Ρόλθ: 

Χϊρα: 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχ/μείο: 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα: 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων Βαςίηεται 

ςε ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων προκειμζνου να 

ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και ςτα (τυχόν) 

κριτιρια και κανόνεσ που κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Πνομα τθσ οντότθτασ 

- 

Ταυτότθτα τθσ οντότθτασ 

- 

Τφποσ ταυτότθτασ 

- 

Κωδικοί CPV 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

 

Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ 

Δεν βαςίηεται ςε ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 
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Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει οποιοδιποτε τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε 

τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Πνομα τθσ οντότθτασ 

- 

Ταυτότθτα τθσ οντότθτασ 

- 

Τφποσ ταυτότθτασ 

- 

Κωδικοί CPV 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

 

 

Μέπορ ΙΙΙ: Λόγοι αποκλειζμού  

Α: Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ βάςει των εκνικϊν διατάξεων για τθν εφαρμογι των 

λόγων που ορίηονται ςτο άρκρο 57 παράγραφοσ 1 τθσ οδθγίασ: Συμμετοχι ςε εγκλθματικι 

οργάνωςθ 
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Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ 

λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε 

ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 

εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

 

 

Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
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- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Διαφκορά 

Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ 

λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε 

ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 

εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναι / Πχι 

 

 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
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- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Απάτθ 

Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ 

λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε 

ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 

εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 



ΑΔΑ: 6045ΟΡ1Υ-786



 

 

 

ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΓΟΥ: 

«Ραροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν για τθν Τεχνικι Υποςτιριξθ του ζργου «Joint flood risk governance and management in the Axios/Vardar 
cross border area» με ακρωνφμιο FLOODSHIELD» (MIS 5062181) που υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ 
Συνεργαςίασ Interreg “Ελλάδα – Δθμοκρατία Βόρειασ Μακεδονίασ 2014-2020”» 

 

Το ζργο FLOODSHIELD ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν 

107  

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ 

Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ 

λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε 

ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 

εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 
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- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ 

 

Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ 

λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε 

ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 

εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 
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Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Ραιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων 

Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ 

λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε 
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ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 

εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

 

 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 



ΑΔΑ: 6045ΟΡ1Υ-786



 

 

 

ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΓΟΥ: 

«Ραροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν για τθν Τεχνικι Υποςτιριξθ του ζργου «Joint flood risk governance and management in the Axios/Vardar 
cross border area» με ακρωνφμιο FLOODSHIELD» (MIS 5062181) που υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ 
Συνεργαςίασ Interreg “Ελλάδα – Δθμοκρατία Βόρειασ Μακεδονίασ 2014-2020”» 

 

Το ζργο FLOODSHIELD ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν 

111  

 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ Καταβολι 

φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ: 

Καταβολι φόρων 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι φόρων, 

τόςο ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ όςο και ςτο κράτοσ μζλοσ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, εάν είναι άλλο από τθ χϊρα εγκατάςταςθσ; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται 

- 

Ενεχόμενο ποςό 

 

Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: Ναι / 

Πχι 

Διευκρινίςτε: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 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; 

Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

H εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι; Ναι / 

Πχι 

.. 



ΑΔΑ: 6045ΟΡ1Υ-786



 

 

 

ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΓΟΥ: 

«Ραροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν για τθν Τεχνικι Υποςτιριξθ του ζργου «Joint flood risk governance and management in the Axios/Vardar 
cross border area» με ακρωνφμιο FLOODSHIELD» (MIS 5062181) που υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ 
Συνεργαςίασ Interreg “Ελλάδα – Δθμοκρατία Βόρειασ Μακεδονίασ 2014-2020”» 

 

Το ζργο FLOODSHIELD ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν 

112  

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε 

αυτιν, θ διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Καταβολι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ, τόςο ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ όςο και ςτο κράτοσ 

μζλοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, εάν είναι άλλο από τθ χϊρα 

εγκατάςταςθσ; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται 

- 

Ενεχόμενο ποςό 

 

Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: Ναι / 

Πχι 

Διευκρινίςτε: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, είτε 

καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που 

οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων 
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τόκων ι των προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό 

για τθν καταβολι τουσ; 

Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

H εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι; Ναι / 

Πχι 

.. 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε 

αυτιν, θ διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

 

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του περιβαλλοντικοφ δικαίου 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ δικαίου; 



ΑΔΑ: 6045ΟΡ1Υ-786



 

 

 

ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΓΟΥ: 

«Ραροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν για τθν Τεχνικι Υποςτιριξθ του ζργου «Joint flood risk governance and management in the Axios/Vardar 
cross border area» με ακρωνφμιο FLOODSHIELD» (MIS 5062181) που υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ 
Συνεργαςίασ Interreg “Ελλάδα – Δθμοκρατία Βόρειασ Μακεδονίασ 2014-2020”» 

 

Το ζργο FLOODSHIELD ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν 

114  

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του κοινωνικοφ δικαίου 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του 

κοινωνικοφ δικαίου; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 
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Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του εργατικοφ δικαίου 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του 

εργατικοφ δικαίου; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Ρτϊχευςθ 

Ο οικονομικόσ φορζασ τελεί υπό πτϊχευςθ; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ 

αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν παροφςα 

περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα 

παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 
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Διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ 

Ζχει υπαχκεί ο οικονομικόσ φορζασ ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ; Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

 

 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ 

αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν παροφςα 

περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα 

παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ 

Ζχει υπαχκεί ο οικονομικόσ φορζασ ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ; Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ 

αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν παροφςα 
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περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα 

παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Ανάλογθ κατάςταςθ προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από 

παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

 

 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ 

αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν παροφςα 

περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα 

παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 
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Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο 

Tελεί ο οικονομικόσ φορζασ υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ 

αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν παροφςα 

περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα 

παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων 

Ζχουν αναςταλεί οι επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ του οικονομικοφ φορζα; 
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Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ 

αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν παροφςα 

περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα 

παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Ζνοχοσ ςοβαροφ επαγγελματικοφ παραπτϊματοσ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναι / Πχι 
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Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Συμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ 

 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ 

ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 
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Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Σφγκρουςθ ςυμφερόντων λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Ραροχι ςυμβουλϊν ι εμπλοκι ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ ςτθν 

ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο εμπλακεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ;Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Ρρόωρθ καταγγελία, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ 

Ζχει υποςτεί ο οικονομικόσ φορζασ πρόωρθ καταγγελία προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ, ι 

επιβολι αποηθμιϊςεων ι άλλων παρόμοιων κυρϊςεων ςε ςχζςθ με τθν εν λόγω προθγοφμενθ 

ςφμβαςθ; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
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- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Ψευδείσ δθλϊςεισ, απόκρυψθ πλθροφοριϊν, ανικανότθτα υποβολισ δικαιολογθτικϊν, 

απόκτθςθ εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν 

Ο οικονομικόσ φορζασ επιβεβαιϊνει ότι: α) 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, β) ζχει αποκρφψει τισ 

πλθροφορίεσ αυτζσ, γ) δεν ιταν ςε κζςθ να υποβάλει, χωρίσ κακυςτζρθςθ, τα 

δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα, και δ) 

ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, 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; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

 

 

 

Μέπορ IV: Κπιηήπια επιλογήρ  
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Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ 

ςχετικι προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ 

/γνωςτοποίθςθ. 

Εγγραφι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά επαγγελματικά μθτρϊα που 

τθροφνται ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ του, όπωσ περιγράφεται ςτο παράρτθμα 

XI τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ μπορεί 

να οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο 

παράρτθμα αυτό. 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

 

Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ ζχουνε προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ 

ςχετικι προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ 

/γνωςτοποίθςθ. 
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(“Ολικόσ”) Ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

Ο (“ολικόσ”) ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 

οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται βάςει τθσ ςχετικισ προκιρυξθσ 

/γνωςτοποίθςθσ ι των εγγράφων τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισ: 

Θμερομθνία Ζναρξθσ - Θμερομθνία Λιξθσ 

.. - .. 

Ροςό 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Λήξη  

Μζροσ VΙ: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με 

τα μζρθ II ζωσ V ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε 

περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων 

που αναφζρονται, εκτόσ εάν: 

α) Θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ 

μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν *υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει 

τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι 

ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει+ ι 
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β) Από τισ 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με τθν εκνικι εφαρμογι του άρκρου 59 

παράγραφοσ 5 δεφτερο εδάφιο τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ), θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 

φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτθν ανακζτουςα αρχι ι τον 

ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο Μζροσ Ι, ενότθτα Α, προκειμζνου να αποκτιςει 

πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν που ζχουν υποβλθκεί ςτο Μζροσ ΙΙΙ και το 

Μζροσ IV του παρόντοσ Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ για τουσ ςκοποφσ τθσ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όπωσ κακορίηεται ςτο Μζροσ Ι. 

Θμερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι απαιτείται, υπογραφι(-ζσ): 

Θμερομθνία 

Τόποσ 

Υπογραφι 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) / Τυποποιθμζνο Ζντυπο 

Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) για το Τμιμα Β 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν ανακζτουςα αρχι ι 

τον ανακζτοντα φορζα 

Στοιχεία τθσ δθμοςίευςθσ 

Για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ για τισ οποίεσ ζχει δθμοςιευτεί προκιρυξθ διαγωνιςμοφ 

ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςτο 

Μζροσ Ι ανακτϊνται αυτόματα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχει χρθςιμοποιθκεί θ θλεκτρονικι 

υπθρεςία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τθ ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ 

/ΤΕΥΔ. Ραρατίκεται θ ςχετικι ανακοίνωςθ που δθμοςιεφεται ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ: 

 

Ρροςωρινόσ αρικμόσ 

προκιρυξθσ ςτθν ΕΕ: αρικμόσ [], 

θμερομθνία *+, ςελίδα *+ 

Αρικμόσ προκιρυξθσ ςτθν ΕΕ: 

[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000 

 

Εάν δεν ζχει δθμοςιευκεί προκιρυξθ διαγωνιςμοφ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ ι αν δεν υπάρχει υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εκεί, θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 

φορζασ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει πλθροφορίεσ με τισ οποίεσ κα είναι δυνατι θ 

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ (π.χ. παραπομπι ςε 

δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο) 

 

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο: 

(π.χ. www.promitheus. 

gov.gr/*ΑΔΑΜ Ρροκιρυξθσ 

ςτο ΚΘΜΔΘΣ+) 
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Στθν περίπτωςθ που δεν απαιτείται δθμοςίευςθ γνωςτοποίθςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ παρακαλείςτε να παράςχετε άλλεσ πλθροφορίεσ με τισ οποίεσ κα 

είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. 
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Ταυτότθτα του αγοραςτι 

Επίςθμθ ονομαςία: Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Μακεδονίασ – 

Θράκθσ — Διεφκυνςθ Οικονομικοφ 

Α.Φ.Μ., εφόςον υπάρχει: 997612629 

Δικτυακόσ τόποσ (εφόςον 

υπάρχει): http://www.m-t.gov.gr 

Ρόλθ: Θεςςαλονίκθ 

Οδόσ και αρικμόσ: Κακθγθτι ωςςίδθ11 

Ταχ. κωδ.: 54655 

Αρμόδιοσ επικοινωνίασ: Χριςτίνα Κοτςαπουίκθ 

Τθλζφωνο: 2313309443 

φαξ: 2310424346 

Ηλ. ταχ/μείο: ckotsapouiki@damt.gov.gr 

Χϊρα: GR 

 

 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

Τίτλοσ: 

Ανοικτόσ θλεκτρονικόσ διαγωνιςμόσ, κάτω των ορίων, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, 

για τθν ανάδειξθ αναδόχου του ζργου: «Ραροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν για τθν Τεχνικι 

Υποςτιριξθ του ζργου «Joint flood risk governance and management in the Axios/Vardar cross 

border area» με ακρωνφμιο «FLOODSHIELD» (MIS 5062181) που υλοποιείται ςτο πλαίςιο του 

Ρρογράμματοσ Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ Interreg IPA «Ελλάδα – Δθμοκρατία τθσ Βόρειασ 

Μακεδονίασ 2014- 2020». 

Σφντομθ περιγραφι: 

Εκτιμϊμενθ ςυνολικι αξία (ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ): εκατόν είκοςι εννζα χιλιάδεσ εκατόν 

ενενιντα τρία ευρϊ και πενιντα πζντε λεπτά άνευ Φ.Ρ.Α. (129.193,55 €) ι εκατόν εξιντα 

χιλιάδεσ διακόςια ευρϊ (160.200,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% Ρροχπολογιςμόσ για 

το Τμιμα Β: Ενενιντα χιλιάδεσ επτακόςια είκοςι πζντε ευρϊ και ογδόντα ζνα λεπτά (90.725,81 

€) άνευ ΦΡΑ ι εκατόν δϊδεκα χιλιάδεσ πεντακόςια ευρϊ (112.500,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου 

ΦΡΑ 24% Ρεριλαμβάνεται θ ςφναψθ μίασ (1) ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν: 1. Σφνταξθ ζκκεςθσ 

για το ςφςτθμα πολιτικισ προςταςίασ ςτθν Ελλάδα (D3.1.1 Assessment of legal & institutional 

bottlenecks in crossborder cooperation) 2. Ρροετοιμαςία, διοργάνωςθ δφο (2) ςυναντιςεων και 

http://www.m-t.gov.gr/
mailto:ckotsapouiki@damt.gov.gr
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ςυμμετοχι ςτισ υπόλοιπεσ ςυναντιςεισ τθσ Κοινισ Ομάδασ Διαχείριςθσ Κινδφνων Ρλθμμφρασ 

(D3.1.2 Establishment of the Joint flood risk management group (JFRM Group) 3. Διερεφνθςθ και 

χαρτογράφθςθ υφιςτάμενων ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ ςτθ διαςυνοριακι λεκάνθ απορροισ 

του Αξιοφ (D3.1.3 Establishment of Communication and operation cross border centers) 4. 

Διαμόρφωςθ τθσ διαςυνοριακισ ςτρατθγικισ αντίδραςθσ ςτισ πλθμμφρεσ (D3.1.4 Cross border 

flood reaction strategy) 5. Εκπόνθςθ Ανάλυςθσ Τρωτότθτασ για τθ λεκάνθ απορροισ του Αξιοφ 

(D4.1.2 Flood risk & vulnerability mapping at the cross border area) 

Αρικμόσ αναφοράσ αρχείου που 

αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν 

ανακζτουςα αρχι ι τον 

ανακζτοντα φορζα (εάν 

υπάρχει): 1/2023 

 

Μέπορ ΙΙ: Πληποθοπίερ ζσεηικά με ηον οικονομικό θοπέα  

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα Επωνυμία: 

Οδόσ και αρικμόσ: 

Ταχ. κωδ.: 

Ρόλθ: 

Χϊρα: 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι επικοινωνίασ: Θλ. 

ταχ/μείο: 

Τθλζφωνο: 

φαξ: 

 

Α.Φ.Μ., εφόςον υπάρχει 

Δικτυακόσ τόποσ (εφόςον υπάρχει): 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι μεςαία επιχείρθςθ; Ναι / 

Πχι 

Ο ΟΦ αποτελεί προςτατευόμενο εργαςτιριο 
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Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ αποκλειςτικότθτα: ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

προςτατευόμενο εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ» ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων 

ςτο πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Ροιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων; 

% 

Εφόςον απαιτείται, ορίςτε τθν κατθγορία ι τισ κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ ανικουν οι ενδιαφερόμενοι 

εργαηόμενοι με αναπθρία ι μειονεξία 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμζνοσ ςε Εκνικό Σφςτθμα (Ρρο)Επιλογισ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό *π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ+; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι 

πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

- 

Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

- 
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Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και κατά περίπτωςθ, τθν 

κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογο 

- 

Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

Ναι / Πχι 

 

 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι 

ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε 

οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν; 

Ναι / Πχι 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

O ΟΦ ςυμμετάςχει ςτθ διαδικαςία μαηί με άλλουσ Οικονομικοφσ Φορείσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ από κοινοφ με άλλουσ; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτθν ζνωςθ (ςυντονιςτισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 

κακικοντα...): 

- 

Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ: 
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- 

Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ: 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

 

Τμιματα που ςυμμετάςχει ο ΟΦ 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ 

επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

 

 

Απάντθςθ: 

- 

 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα #1 Πνομα: 

Επϊνυμο: 

Θμερομθνία γζννθςθσ: 

Τόποσ γζννθςθσ: 

Οδόσ και αρικμόσ: 

Ταχ. κωδ.: 

Ρόλθ: 
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Χϊρα: 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχ/μείο: 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα: 

Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων Βαςίηεται 

ςε ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων προκειμζνου να 

ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και ςτα (τυχόν) 

κριτιρια και κανόνεσ που κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Πνομα τθσ οντότθτασ 

- 

Ταυτότθτα τθσ οντότθτασ 

- 

Τφποσ ταυτότθτασ 

- 

Κωδικοί CPV 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ 

Δεν βαςίηεται ςε ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει οποιοδιποτε τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε 

τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Πνομα τθσ οντότθτασ 

- 

Ταυτότθτα τθσ οντότθτασ 

- 

Τφποσ ταυτότθτασ 

- 

Κωδικοί CPV 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

 

 

Μέπορ ΙΙΙ: Λόγοι αποκλειζμού  

Α: Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 
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Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ βάςει των εκνικϊν διατάξεων για τθν εφαρμογι των 

λόγων που ορίηονται ςτο άρκρο 57 παράγραφοσ 1 τθσ οδθγίασ: Συμμετοχι ςε εγκλθματικι 

οργάνωςθ 

Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ 

λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε 

ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 

εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

 

 

Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 



ΑΔΑ: 6045ΟΡ1Υ-786



 

 

 

ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΓΟΥ: 

«Ραροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν για τθν Τεχνικι Υποςτιριξθ του ζργου «Joint flood risk governance and management in the Axios/Vardar 
cross border area» με ακρωνφμιο FLOODSHIELD» (MIS 5062181) που υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ 
Συνεργαςίασ Interreg “Ελλάδα – Δθμοκρατία Βόρειασ Μακεδονίασ 2014-2020”» 

 

Το ζργο FLOODSHIELD ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν 

138  

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Διαφκορά 

Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ 

λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε 

ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 

εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναι / Πχι 

 

 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Απάτθ 

Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ 

λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε 

ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 

εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
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Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

 

 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ 

Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ 

λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε 

ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 

εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 
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- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ 

 

Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ 

λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε 

ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 

εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 
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- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Ραιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων 

Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ 

λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε 

ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 

εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 
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Λόγοσ(-οι) 

- 

Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ Καταβολι 

φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ: 

Καταβολι φόρων 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι φόρων, 

τόςο ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ όςο και ςτο κράτοσ μζλοσ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, εάν είναι άλλο από τθ χϊρα εγκατάςταςθσ; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 
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Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται 

- 

Ενεχόμενο ποςό 

 

Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: Ναι / 

Πχι 

Διευκρινίςτε: 

- 

 

 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 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; 

Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

H εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι; Ναι / 

Πχι 

.. 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε 

αυτιν, θ διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
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- 

 

Καταβολι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ, τόςο ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ όςο και ςτο κράτοσ 

μζλοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, εάν είναι άλλο από τθ χϊρα 

εγκατάςταςθσ; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται 

- 

Ενεχόμενο ποςό 

 

Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: Ναι / 

Πχι 

Διευκρινίςτε: 

- 
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Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 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; 

Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

H εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι; Ναι / 

Πχι 

.. 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε 

αυτιν, θ διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

 

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι    επαγγελματικό παράπτωμα 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του περιβαλλοντικοφ δικαίου 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ δικαίου; 
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Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του κοινωνικοφ δικαίου 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του 

κοινωνικοφ δικαίου; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
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Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του εργατικοφ δικαίου 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του 

εργατικοφ δικαίου; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 
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Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Ρτϊχευςθ 

Ο οικονομικόσ φορζασ τελεί υπό πτϊχευςθ; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ 

αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν παροφςα 

περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα 

παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ 

Ζχει υπαχκεί ο οικονομικόσ φορζασ ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ; Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
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- 

 

 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ 

αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν παροφςα 

περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα 

παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ 

Ζχει υπαχκεί ο οικονομικόσ φορζασ ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ; Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ 

αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν παροφςα 

περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα 

παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
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- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Ανάλογθ κατάςταςθ προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από 

παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

 

 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ 

αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν παροφςα 

περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα 

παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο 

Tελεί ο οικονομικόσ φορζασ υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο; 

Απάντθςθ: 
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Ναι / Πχι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ 

αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν παροφςα 

περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα 

παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων 

Ζχουν αναςταλεί οι επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ του οικονομικοφ φορζα; 

 

 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ 

αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν παροφςα 

περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα 

παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 
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Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Ζνοχοσ ςοβαροφ επαγγελματικοφ παραπτϊματοσ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Συμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ 



ΑΔΑ: 6045ΟΡ1Υ-786



 

 

 

ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΓΟΥ: 

«Ραροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν για τθν Τεχνικι Υποςτιριξθ του ζργου «Joint flood risk governance and management in the Axios/Vardar 
cross border area» με ακρωνφμιο FLOODSHIELD» (MIS 5062181) που υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ 
Συνεργαςίασ Interreg “Ελλάδα – Δθμοκρατία Βόρειασ Μακεδονίασ 2014-2020”» 

 

Το ζργο FLOODSHIELD ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν 

154  

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ 

ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Σφγκρουςθ ςυμφερόντων λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 
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Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Ραροχι ςυμβουλϊν ι εμπλοκι ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ ςτθν 

ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο εμπλακεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ; 

 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Ρρόωρθ καταγγελία, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ 

Ζχει υποςτεί ο οικονομικόσ φορζασ πρόωρθ καταγγελία προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ, ι 

επιβολι αποηθμιϊςεων ι άλλων παρόμοιων κυρϊςεων ςε ςχζςθ με τθν εν λόγω προθγοφμενθ 

ςφμβαςθ; 
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Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Ψευδείσ δθλϊςεισ, απόκρυψθ πλθροφοριϊν, ανικανότθτα υποβολισ δικαιολογθτικϊν, 

απόκτθςθ εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν 

 

Ο οικονομικόσ φορζασ επιβεβαιϊνει ότι: α) 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, β) ζχει αποκρφψει τισ 

πλθροφορίεσ αυτζσ, γ) δεν ιταν ςε κζςθ να υποβάλει, χωρίσ κακυςτζρθςθ, τα 

δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα, και δ) 

ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, 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; 
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Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Μέπορ IV: Κπιηήπια επιλογήρ  

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ 

ςχετικι προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ. 

Εγγραφι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά επαγγελματικά μθτρϊα που 

τθροφνται ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ του, όπωσ περιγράφεται ςτο παράρτθμα 

XI τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ μπορεί 

να οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο 

παράρτθμα αυτό. 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
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- 

 

 

Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ ζχουνε προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ 

ςχετικι προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ 

/γνωςτοποίθςθ. 

(“Ολικόσ”) Ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

Ο (“ολικόσ”) ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 

οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται βάςει τθσ ςχετικισ προκιρυξθσ 

/γνωςτοποίθςθσ ι των εγγράφων τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισ: 

Θμερομθνία Ζναρξθσ - Θμερομθνία Λιξθσ 

.. - .. 

Ροςό 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 
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Λήξη  

Μζροσ VΙ: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με 

τα μζρθ II ζωσ V ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε 

περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων 

που αναφζρονται, εκτόσ εάν: 

α) Θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ 

μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν *υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει 

τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι 

ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει+ ι 

β) Από τισ 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με τθν εκνικι εφαρμογι του άρκρου 59 

παράγραφοσ 5 δεφτερο εδάφιο τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ), θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 

φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτθν ανακζτουςα αρχι ι τον 

ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο Μζροσ Ι, ενότθτα Α, προκειμζνου να αποκτιςει 

πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν που ζχουν υποβλθκεί ςτο Μζροσ ΙΙΙ και το 

Μζροσ IV του παρόντοσ Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ για τουσ ςκοποφσ τθσ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όπωσ κακορίηεται ςτο Μζροσ Ι. 

 

Θμερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι απαιτείται, υπογραφι(-ζσ): 

Θμερομθνία 

Τόποσ 

Υπογραφι 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙIΙ – Υπόδειγμα Τεχνικισ Ρροςφοράσ 

Ξι ευμικέπ Οοξρτξοέπ θα ποέπει μα ρσμςαυθξϋμ, επί πξιμή απξκλειρμξϋ, ρϋμτχμα με ςξ παοακάςχ 
σπϊδειγμα: 

Λεθξδξλξγική Οοξρέγγιρη Σλξπξίηρηπ ςηπ Ρϋμβαρηπ 

 Ρατήμεια και πληοϊςηςα ςηπ ποξρτξοάπ χπ ποξπ ςημ καςαμϊηρη ςξσ αμςικειμέμξσ και ςχμ 
απαιςήρεχμ ςξσ Έογξσ 

 Ιαςαλληλϊςηςα Λεθξδξλξγικήπ Οοξρέγγιρηπ και βαθμϊπ ποξραομξγήπ ρςιπ ειδικέπ απαιςήρειπ και 
ποξδιαγοατέπ ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ Ρϋμβαρηπ 

 Ρατήμεια και πληοϊςηςα αμάλσρηπ ςχμ ποξρτεοϊμεμχμ σπηοεριόμ ςξσ διαγχμιζξμέμξσ 

 Ρατήμεια και πληοϊςηςα αμάλσρηπ ςχμ παοαδξςέχμ και ςξσ υοξμξδιαγοάμμαςξπ σλξπξίηρηπ ςηπ 
ρϋμβαρηπ 

Ξογάμχρη Ξμάδαπ Έογξσ 

 Οεοιγοατή ςχμ διαδικαριόμ επικξιμχμίαπ ςηπ Ξμάδαπ Έογξσ με ςα ρςελέυη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ 

και ςξσπ σπϊλξιπξσπ εμπλεκϊμεμξσπ ρςημ σλξπξίηρη ςηπ Ρϋμβαρηπ. 

 Οεοιγοατή ςξσ ρσρςήμαςξπ λειςξσογίαπ και διξίκηρηπ ςηπ Ξμάδαπ Έογξσ 

Ζ ευμική Οοξρτξοά (ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςσυϊμ παοαοςημάςχμ) δεμ ποέπει μα σπεοβαίμει έμα 
εϋλξγξ μέγεθξπ ενήμςα (60) ρελίδχμ κειμέμξσ και πιμάκχμ μεγέθξσπ Α4 και γοαμμαςξρειοάπ μέρξσ 
μεγέθξσπ (εμδεικςικά Arial 11), εναιοξσμέμχμ τχςξγοατιόμ, διαγοαμμάςχμ και ρυεδίχμ. Όςαμ ςξ 
πεοιευϊμεμξ ςηπ ςευμικήπ ποξρτξοάπ σπεοβαίμει ςξ χπ άμχ εϋλξγξ μέγεθξπ, καςά ςημ κοίρη ςηπ 
Δπιςοξπήπ Διαγχμιρμξϋ (η ξπξία διαμξοτόμεςαι με βάρη ςημ αουή ςξσ ίρξσ μέςοξσ κοίρηπ, ήςξι δεμ θα 
εκςιμήρει ςξ εϋλξγξ μέγεθξπ με ςοϊπξ διατξοεςικϊ για κάπξιξσπ απϊ ςξσπ διαγχμιζϊμεμξσπ), ςξ 
σπεοβάλλξμ σλικϊ δεμ θα λαμβάμεςαι σπϊφη ρςημ ανιξλϊγηρη, με ϊπξιεπ ρσμέπειεπ έυει ςξ γεγξμϊπ ασςϊ 
για ςη βαθμξλϊγηρη. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

Οοξπ: 

ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ-ΗΠΑΙΖΡ 
ΓΔΜΘΙΖ ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΔΡΩΔΠΘΙΖΡ ΚΔΘΞΣΠΓΘΑΡ 
ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ 
ΛΖΛΑ ΟΠΞΛΖΗΔΘΩΜ,ΔΘΑΥΔΘΠΘΡΖΡ ΣΚΘΙΞΣ 
ΙΑΘ ΙΠΑΘΙΩΜ ΞΥΖΛΑΩΜ 

 

ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖ ΟΠΞΡΤΞΠΑ  

 

Ρϋμτχμα με ςξ αο. 1/2023 εϋυξπ Διακήοσνηπ διεμέογειαπ Αμξικςξϋ ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ, κάςχ ςχμ 
ξοίχμ, με κοιςήοιξ αμάθερηπ ςημ πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά, βάρει ςηπ 
βέλςιρςηπ ρυέρηπ πξιϊςηςαπ – ςιμήπ,  για ςημ αμάδεινη αμαδϊυξσ ςξσ έογξσ: «Οαοξυή ρσμβξσλεσςικόμ 
σπηοεριόμ για ςημ ευμική Σπξρςήοινη ςξσ έογξσ «Joint flood risk governance and management in the 
Axios/Vardar cross border area» με ακοχμϋμιξ «FLOODSHIELD»  

(MIS 5062181)  

πξσ σλξπξιείςαι ρςξ πλαίριξ ςξσ Ποξγοάμμαςξπ Διαρσμξοιακήπ Σσμεογαρίαπ Interreg IPA «Δλλάδα – 
Δημξκοαςία ςηπ Βόοειαπ Μακεδξμίαπ 2014-2020» 

ΛΖΛΑ Α 

 
ΔΘΔΞΡ ΔΠΓΑΡΘΑΡ / ΣΟΖΠΔΡΘΑΡ 

Οοξωπξλξγιρθέμ 
κϊρςξπ (με ΤΟΑ) 

Οοξρτεοϊμεμη 
ςιμή (με ΤΟΑ) 

Οοξρτεοϊμε
μη ςιμή 

(υχοίπ ΤΟΑ) 

Α.1. Αμάπςσνη, εταομξγή, παοακξλξϋθηρη και 
ανιξλϊγηρη ςξσ Ρυεδίξσ Δπικξιμχμίαπ ςξσ έογξσ 

4.000,00 € 
  

Α.2. Δημιξσογία Οοξχθηςικξϋ Σλικξϋ και Δημϊριεπ 
Ρυέρειπ 

7.100,00 € 
  

Α.3. Αμάπςσνη, εμημέοχρη και ρσμςήοηρη ςηπ 
επίρημηπ ιρςξρελίδαπ ςξσ έογξσ και ςχμ μέρχμ 
κξιμχμικήπ δικςϋχρήπ ςξσ (social media) 

4.500,00 €  
  

Α.4. Διξογάμχρη ςηπ ςελικήπ εκδήλχρηπ ςξσ έογξσ 
ρςη Ηερραλξμίκη 

6.600,00 € 
  

Α.5. Διξογάμχρη δϋξ (2) ρεμιμαοίχμ ρυεςικά με ςη 
λειςξσογία και υοήρη ςξσ ρσρςήμαςξπ 
παοακξλξϋθηρηπ και αμςιμεςόπιρηπ ςχμ κιμδϋμχμ 
πλημμϋοαπ και διεναγχγή αρκήρεχμ επι υάοςξσ και 
δξμικόμ πεδίξσ 

7.500,00 € 

  

Α.6. Δοάρειπ εσαιρθηςξπξίηρηπ και εμημέοχρηπ  9.500,00 €   

Α.7. Δμθάοοσμρη και ποξόθηρη ςξσ εθελξμςιρμξϋ 8.500,00 €   

ΡΣΜΞΚΞ ΛΖΛΑΞΡ Α 47.700,00 €   

Οξρϊ ΤΟΑ   
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(1)  
Οεοιγοατή Δαπάμηπ 

(2) 
Ρσμξλικϊ κϊρςξπ 
(υχοίπ ΤΟΑ) ρε € 

(3) 
ΤΟΑ ρε € 

(4) 
Ρσμ κϊρςξπ (με ΤΟΑ) ρε € 

(4)= (2) + (3) 

μήμα 1    

Ρϋμξλξ Αοιθμηςικόπ  

Ρϋμξλξ Ξλξγοάτχπ  
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ΛΖΛΑ Β 
 

ΔΘΔΞΡ ΔΠΓΑΡΘΑΡ / ΣΟΖΠΔΡΘΑΡ 
Οοξωπξλξγιρθέμ 
κϊρςξπ (με ΤΟΑ) 

Οοξρτεοϊμεμη 
ςιμή (με ΤΟΑ) 

Οοξρτεοϊμε
μη ςιμή 

(υχοίπ ΤΟΑ) 

Β.1 Ρϋμςανη έκθερηπ για ςξ ρϋρςημα πξλιςικήπ 
ποξρςαρίαπ ρςημ Δλλάδα 

21.000,00 € 
  

Β.2 Οοξεςξιμαρία, διξογάμχρη δϋξ (2) 
ρσμαμςήρεχμ και ρσμμεςξυή ρςιπ σπϊλξιπεπ 
ρσμαμςήρειπ ςηπ Ιξιμήπ Ξμάδαπ Διαυείοιρηπ 
Ιιμδϋμχμ Ολημμϋοαπ 

6.500,00 € 

  

B.3. Διεοεϋμηρη και υαοςξγοάτηρη στιρςάμεμχμ 
ρσρςημάςχμ παοακξλξϋθηρηπ ρςη διαρσμξοιακή 
λεκάμη απξοοξήπ ςξσ Ανιξϋ 

5.000,00 € 
  

Β.4 Διαμϊοτχρη ςηπ διαρσμξοιακήπ ρςοαςηγικήπ 
αμςίδοαρηπ ρςιπ πλημμϋοεπ 

25.000,00 € 
  

Β.5 Δκπϊμηρη Αμάλσρηπ οχςϊςηςαπ για ςη 
λεκάμη απξοοξήπ ςξσ Ανιξϋ 

55.000,00 € 
  

ΡΣΜΞΚΞ ΛΖΛΑΞΡ Β 112.500,00 €   

Οξρϊ ΤΟΑ  
 

 

(1)  
Οεοιγοατή Δαπάμηπ 

(2) 
Ρσμξλικϊ 

κϊρςξπ (υχοίπ 
ΤΟΑ) ρε € 

(3) 
ΤΟΑ ρε € 

(4) 
Ρσμξλικϊ 

κϊρςξπ (με 
ΤΟΑ) ρε € 

(4)= (2) + (3) 

μήμα 2    

Ρϋμξλξ Αοιθμηςικόπ  

Ρϋμξλξ Ξλξγοάτχπ  

 
 
Δηλόμχ ϊςι απξδέυξμαι πλήοχπ και αμεπιτϋλακςα ϊλξσπ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ Διακήοσνηπ. 

Ζ παοξϋρα ξικξμξμική ποξρτξοά ιρυϋει μέυοι και ςοιακϊριεπ ενήμςα πέμςε (365) ημεοξλξγιακέπ ημέοεπ 

απϊ ςημ επϊμεμη ςηπ καςαληκςικήπ ημεοξμημίαπ σπξβξλήπ ποξρτξοόμ ςξσ διαγχμιρμξϋ. 

………..(Τόπξπ)…….(Ημεοξμημία)  

Ξ ποξρτέοχμ 

 

( Φητιακή Σπξγοατή ) 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ V–  Σπϊδειγμα εγγσηςικήπ επιρςξλήπ ρσμμεςξυήπ 

 
Δκδϊςηπ (Ολήοηπ επχμσμία Οιρςχςικξϋ Θδοϋμαςξπ ……………………………. / ΔΜΘΑΘΞ ΑΛΔΘΞ ΑΜΔΝΑΠΖΑ 
ΑΟΑΡΥΞΚΞΣΛΔΜΩΜ - ΞΛΔΑΡ ΛΖΥΑΜΘΙΩΜ ΙΑΘ ΔΠΓΞΚΖΟΩΜ ΔΖΛΞΡΘΩΜ ΔΠΓΩΜ (Δ..Α.Α.-.Λ.Δ.Δ.Δ.) 

 
Ζμεοξμημία έκδξρηπ: …………………………….. 
Οοξπ 
Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ 
Ιαθηγηςή Πχρρίδη 11,.Ι. 546 55 ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ 

 
Δγγϋηρη μαπ σπ’ αοιθμ. ……………….. πξρξϋ ……………….. ΔΣΠΩ (€ ………….) 

Έυξσμε ςημ ςιμή μα ραπ γμχοίρξσμε ϊςι εγγσϊμαρςε με ςημ παοξϋρα επιρςξλή αμέκκληςα και 

αμεπιτϋλακςα, παοαιςξϋμεμξι κάθε εvρςάρεχπ, ςξσ δικαιόμαςξπ διαιοέρεχπ και διζήρεχπ, μέυοι ςξσ 

πξρξϋ ςχμ ……………….. ΔΣΠΩ(€ ………….) σπέο ς… 

(i) [ρε πεοίπςχρη τσρικξϋ ποξρόπξσ]: (ξμξμαςεπόμσμξ, παςοόμσμξ) ...., ΑΤΛ: ..., (δ/μρη) , ή 

(ii) [ρε πεοίπςχρη μξμικξϋ ποξρόπξσ]: (πλήοη επχμσμία) ..., ΑΤΛ:……..,(διεϋθσμρη) .......ή 

(iii) [ρε πεοίπςχρη έμχρηπ ή κξιμξποανίαπ:] ςχμ τσρικόμ / μξμικόμ ποξρόπχμ 

α) (πλήοη επχμσμία) ........................, ΑΤΛ: ......................(διεϋθσμρη) ...................  

β) (πλήοη επχμσμία) ........................, ΑΤΛ: ......................(διεϋθσμρη) .................1 

 

αςξμικά και για κάθε έμα απϊ ασςά και χπ αλληλέγγσα και ειπ ξλϊκληοξ σπϊυοεχμ μεςανϋ ςξσπ, εκ ςηπ 

ιδιϊςηςάπ ςξσπ χπ μελόμ ςηπ έμχρηπ ή κξιμξποανίαπ,  

για ςη ρσμμεςξυη ́ ςηπ ρςξ διεμεογξσ ́μεμξ διαγχμιρμξ ́ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ 

για ςημ επιλξγή Αμαδϊυξσ παοξυήπ ρσμβξσλεσςικόμ σπηοεριόμ για ςημ ευμική Σπξρςήοινη ςξσ έογξσ 

«Joint flood risk governance and management in the Axios/Vardar cross border area» με ακοχμϋμιξ 

«FLOODSHIELD», (MIS 5062181) πξσ σλξπξιείςαι ρςξ πλαίριξ ςξσ Ποξγοάμμαςξπ Διαρσμξοιακήπ Σσμεογαρίαπ 

Interreg IPA «Δλλάδα – Δημξκοαςία ςηπ Βόοειαπ Μακεδξμίαπ 2014-2020», ρσ ́μτχμα με ςξ σπ΄αοιθ. 1/2023 

εϋυξπ Διακήοσνη ́π ραπ. 

• Ζ παοξσ ́ρα εγγσ ́ηρη καλσ ́πςει μξ ́μξ ςιπ απξ ́ ςη ρσμμεςξυη ́ ρςξμ αμχςε ́οχ διαγχμιρμξ ́ απξοοε ́ξσρεπ 

σπξυοεχ ́ρειπ ςηπ εμ λξ ́γχ εςαιοει ́απ καθ’ ξ ́λξ ςξμ υοξ ́μξ ιρυσ ́ξπ ςηπ. 

• ξ παοαπα ́μχ πξρξ ́ ςηοξσ ́με ρςη δια ́θερη ́ ραπ και θα καςαβληθει ́ ξλικα ́ ή μεοικα ́ υχοι ́π καμι ́α απξ ́ 

με ́οξσπ μαπ αμςι ́οοηρη η ́ ε ́μρςαρη και υχοι ́π μα εοεσμηθει ́ αμ ποα ́γμαςι σπα ́ουει η ́ αμ ει ́μαι μξ ́μιμη η ́ μη η 

απαι ́ςηρη ́ ραπ με ́ρα ρε πέμςε (5) ημε ́οεπ απξ ́ απλη ́ ε ́γγοατη ειδξπξι ́ηρη ́ ραπ. 

• Ρε πεοίπςχρη πξσ μέοξπ μϊμξμ ςηπ ξτειλήπ, σπέο ςηπ ξπξίαπ δίδεςαι η παοξϋρα εγγϋηρη δεμ 

ενξτληθεί εμποϊθερμα και εμταμίρεςε ςημ παοξϋρα ρϋμτχμα με ςα παοαπάμχ ποξπ μεοική καςαβξλή, 

ςϊςε θα ρτοαγίρξσμε ςημ παοξϋρα εγγσηςική επιρςξλή μαπ για ςξ αμςίρςξιυξ ποξπ ςξ αμενϊτληςξ πξρϊ 

ςηπ κϋοιαπ ξτειλήπ, πξσ θα ραπ καςαβάλξσμε αμέρχπ καςά ςα αμχςέοχ, η δε παοξϋρα εγγσηςική 

επιρςξλή μαπ θα ραπ επιρςοατεί και θα ρσμευίρει μα ιρυϋει έκςξςε για ςξ σπξλειπϊμεμξ πξρϊ πξσ ασςή 

καλϋπςει 

• Ρε πεοι ́πςχρη καςα ́πςχρηπ ςηπ εγγσ ́ηρηπ ςξ πξρξ ́ ςηπ καςα ́πςχρηπ σπξ ́κειςαι ρςξ εκα ́ρςξςε ιρυσ ́ξμ 

                                                           
1
Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ 



ΑΔΑ: 6045ΟΡ1Υ-786



 

 

ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΓΟΥ: 

«Ραροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν για τθν Τεχνικι Υποςτιριξθ του ζργου «Joint flood risk governance and management in the Axios/Vardar 
cross border area» με ακρωνφμιο FLOODSHIELD» (MIS 5062181) που υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ 
Συνεργαςίασ Interreg “Ελλάδα – Δθμοκρατία Βόρειασ Μακεδονίασ 2014-2020”» 

 

 

Το ζργο FLOODSHIELD ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν 

165  

ςε ́λξπ υαοςξρη ́μξσ. 

• Απξδευξ ́μαρςε μα παοαςει ́μξσμε ςημ ιρυσ ́ ςηπ εγγσ ́ηρηπ ϋσςεοα απϊ έγγοατξ ςηπ Σπηοερίαπ ραπ με 

ςημ ποξωπϊθερη ϊτι ςξ ρυεςικϊ αίτημα ραπ θα μαπ σπξβληθεί ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημία λήξηπ ςηπ. 

• Ζ παοξϋσα ιρυϋει μέυοι………/……/………. 

• Βεβαιξϋςαι σπεϋθσμα ϊςι ςξ πξρϊ ςχμ εγγσηςικόμ μαπ επιρςξλόμ πξσ έυξσμ δξθεί ρςξ Δημϊριξ και 

Μ.Ο.Δ.Δ. ρσμσπξλξγίζξμςαπ και ςξ πξρϊ ςηπ παοξϋραπ, δεμ σπεοβαίμει ςξ ϊοιξ ςχμ εγγσήρεχμ πξσ έυει 

καθξοιρθεί απϊ ςξ Σπξσογείξ Ξικξμξμικόμ για ςημ οάπεζα μαπ. 

ΡΖΛΔΘΩΡΖ ΓΘΑ ΖΜ ΠΑΟΔΕΑ 

Ξ υοϊμξπ ιρυϋξπ ςηπ παοξϋραπ ποέπει μα είμαι μεγαλϋςεοξπ καςά έμα (1) μήμα ςξσ υοϊμξσ ιρυϋξπ ςηπ 
ποξρτξοάπ, ϊπχπ ρυεςικά αματέοεςαι ρςη Διακήοσνη 
 
 

ΟΑΠΑΠΖΛΑ VI– Σπϊδειγμα Δγγσηςικήπ Δπιρςξλήπ καλήπ εκςέλερηπ 

ΔΣΥΞΡ ΔΘΑΙΖΠΣΝΖΡ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣΑΠ.  1/2023 

ΑΜΑΗΔΞΣΡΑ ΑΠΥΖ: ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ – ΗΠΑΙΖΡ 

 

ΔΓΓΣΖΘΙΖ ΔΟΘΡΞΚΖ ΙΑΚΖΡ ΔΙΔΚΔΡΖΡ 

 

ΞΜΞΛΑΡΘΑ ΠΑΟΔΕΑΡ ΙΑΘ ΙΑΑΡΖΛΑ  …………………………………………………………… 

Δ/ΜΡΖ :……………………, .Ι.:…………………………………………………………… 

ΖΛΔΠΞΛΖΜΘΑ ΔΙΔΞΡΖΡ ……………………………………………… 

ΑΠΘΗΛΞΡ ΔΓΓΣΖΘΙΖΡ ΔΟΘΡΞΚΖΡ ΙΑΘ ΟΞΡΞ (ΡΔ ΔΣΠΩ) ………………………………………………… 

 

Δηλόμξσμε ϊςι με ςημ παοξϋρα επιρςξλή εγγσϊμαρςε αμεπιτϋλακςα και αμέκκληςα, παοαιςξϋμεμξι ςξσ 

δικαιόμαςξπ ςηπ διαιοέρεχπ και διζήρεχπ μέυοι ςξσ πξρξϋ ςχμ ……………………εσοό (…€) σπέο ςηπ 

Δςαιοίαπ……. (Ολήοηπ επχμσμία, ΑΤΛ, διεϋθσμρη)  

Ή ρε πεοίπςχρη Έμχρηπ ή Ιξιμξποανίαπ: ςχμ εςαιοιόμ α)  (αματέοξμςαι: πλήοηπ επχμσμία, ΑΤΛ, ξδϊπ, 

αοιθμϊπ, .Ι. και β) αματέοξμςαι: Ολήοηπ επχμσμία, ΑΤΛ, ξδϊπ, αοιθμϊπ, .Ι. 

Λελόμ ςηπ Έμχρηπ ή Ιξιμξποανίαπ, αςξμικά και για κάθε μια απϊ ασςέπ και χπ αλληλέγγσα και ειπ 

ξλϊκληοξ σπϊυοεχμ μεςανϋ ςξσπ, εκ ςηπ ιδιϊςηςάπ ςξσπ χπ μελόμ ςηπ Έμχρηπ ή Ιξιμξποανίαπ  
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Για ςημ καλή εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ xx/ πξσ ατξοά ρςξ διαγχμιρμϊ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 

Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, με καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ ποξρτξοόμ ςημ ΥΥ/ΥΥ/ΥΥ με αμςικείμεμξ ςημ 

«Αμάδεινη Αμαδϊυξσ για ςημ παοξυή ρσμβξσλεσςικόμ σπηοεριόμ για ςημ ευμική Σπξρςήοινη ςξσ έογξσ 

«Joint flood risk governance and management in the Axios/Vardar cross border area» με ακοχμϋμιξ 

«FLOODSHIELD», (MIS 5062181) πξσ σλξπξιείςαι ρςξ πλαίριξ ςξσ Ποξγοάμμαςξπ Διαρσμξοιακήπ Σσμεογαρίαπ 

Interreg IPA «Δλλάδα – Δημξκοαςία ςηπ Βόοειαπ Μακεδξμίαπ 2014-2020», ρϋμτχμα με ςξ αο. 1/2023 εϋυξπ 

Διακήοσνήπ ραπ ρσμξλικήπ ανίαπ … εσοό (….€) (ρσμπληοόμεςε ςξ ρσμξλικϊ ρσμβαςικϊ ςίμημα με 

διεσκοίμιρη εάμ πεοιλαμβάμει ή ϊυι ςξ ΤΟΑ)   

Απϊ ασςήμ ςημ εγγϋηρη θα απαλλάνξσμε ςξμ εμδιατεοϊμεμξ πελάςη μαπ μεςά ςημ επιρςοξτή ςηπ 

παοξϋραπ ή με βάρη έγγοατη εμςξλή ραπ. 

ξ αμχςέοχ πξρϊ ςηπ εγγϋηρηπ ςηοείςαι ρςη διάθερή ραπ, ςξ ξπξίξ και σπξυοεξϋμαρςε μα ραπ 

καςαβάλξσμε ξλικά ή μεοικά υχοίπ καμία απϊ μέοξσπ μαπ αμςίοοηρη ή έμρςαρη και υχοίπ μα εοεσμηθεί 

ςξ βάριμξ ή μη ςηπ απαίςηρήπ ραπ, μέρα ρε πέμςε (5) ημέοεπ απϊ ςημ έγγοατη ειδξπξίηρή ραπ. Δπίρηπ, 

αμαλαμβάμξσμε ςημ σπξυοέχρη μα καςαβάλξσμε ξοιρμέμξ πξρϊ με μϊμη ςη δήλχρη εκείμξσ ποξπ ςξμ 

ξπξίξ απεσθϋμεςαι η παοξϋρα. 

Ζ παοξϋρα ιρυϋει μϊμξ για ςημ καλή εκςέλερη ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ ςξσ πιξ πάμχ διαγχμιρμξϋ για ςξμ 

ξπξίξ εγγσϊμαρςε, μέυοιπ ϊςξσ ασςή μαπ επιρςοατεί ή μέυοιπ ϊςξσ λάβξσμε έγγοατη δήλχρή ραπ ϊςι 

μπξοξϋμε μα θεχοήρξσμε ςημ οάπεζά μαπ απαλλαγμέμη απϊ κάθε ρυεςική σπξυοέχρη. 

Σπξυοεξϋμεθα μα ποξβξϋμε ρςημ παοάςαρη ςηπ ιρυϋξπ ςηπ παοξϋραπ εγγϋηρηπ ϋρςεοα απϊ έγγοατξ ςηπ 

αομϊδιαπ Σπηοερίαπ, πξσ θα σπξβληθεί ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ εγγϋηρηπ. 

Ρε πεοίπςχρη καςάπςχρηπ ςηπ εγγϋηρηπ, ςξ πξρϊ ςηπ καςάπςχρηπ σπϊκειςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ πάγιξ 

ςέλξπ υαοςξρήμξσ. 

Ζ παοξϋρα ιρυϋει μέυοι  ………/……/………. 

Ρημειόρςε, παοακαλξϋμε, ϊςι η παοξυή εγγσηςικόμ επιρςξλόμ έκδξρηπ ςηπ οάπεζάπ μαπ δεμ έυει 

σπαυθεί ρε καμέμα πεοιξοιρμϊ πξρξςικξϋ ξοίξσ με ςιπ ρυεςικέπ Σπξσογικέπ διαςάνειπ (ή δηλόμξσμε 

ξμξίχπ με ςημ παοξϋρα ϊςι δεμ στίρςαςαι παοάβαρη ςχμ διαςάνεχμ για ϊοιξ ςηπ οάπεζάπ μαπ ρε ρυέρη 

με ςιπ εγγσηςικέπ επιρςξλέπ). 

 

Διαςελξϋμε με ςιμή, 
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  ……………………. 

              (Δνξσριξδξςημέμη σπξγοατή) 

 

(Ξμξμαςεπόμσμξ & σπξγοατή εκποξρόπξσ οαπέζηπ) 
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ΡΑΑΤΗΜΑ VII – Σχζδιο Σφμβαςθσ 
 

 

 

 

ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΔΖΛΞΙΠΑΘΑ 
ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ-ΗΠΑΙΖΡ 

ΓΔΜΘΙΖ ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΔΡΩΔΠΘΙΖΡ ΚΔΘΞΣΠΓΘΑΡ 
ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ 

ΛΖΛΑ ΟΠΞΛΖΗΔΘΩΜ ΔΘΑΥΔΘΠΘΡΖΡ ΣΚΘΙΞΣ ΙΑΘ ΙΠΑΘΙΩΜ 
ΞΥΖΛΑΩΜ 

Ηερραλξμίκη, ………………………. 

Αο.ποχς.: ………………………. 

 

ΡΣΛΒΑΡΖ 
 

ΑΠ.  .........../………. 

Οαοξυήπ ρσμβξσλεσςικόμ σπηοεριόμ για ςημ ευμική Σπξρςήοινη ςξσ έογξσ «Joint flood risk 
governance and management in the Axios/Vardar cross border area» με ακοχμϋμιξ «FLOODSHIELD», 
(MIS 5062181) πξσ σλξπξιείςαι ρςξ πλαίριξ ςξσ Ποξγοάμμαςξπ Διαρσμξοιακήπ σμεογαρίαπ Interreg 
IPA «Δλλάδα – Δημξκοαςία ςηπ Βόοειαπ Μακεδξμίαπ 2014-2020» 

Ρςη Ηερραλξμίκη, ρήμεοα ....................., ςξσ μημϊπ…………………., ςξσ έςξσπ ……………, ημέοα 

..................., ρςημ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, Ιαθ. Πχρρίδη 11, .Ι. 54655 

Ηερραλξμίκη, μεςανϋ ςχμ παοακάςχ ρσμβαλλξμέμχμ 

 
Ατεμϊπ 

 

ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ, (ετενη ́π «Α.Δ.Λ.-Η.»), πξσ εδοεϋει ρςη 

Ηερραλξμίκη, Ιαθ. Πχρρίδη 11, .Ι. 54 655, ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ, με Α.Τ.Λ. 997612629 & Δ.Ξ.Σ. Ε’ 

Ηερραλξμίκηπ, και ρσμβάλλεςαι ρςημ παοξϋρα μϊμιμα εκποξρχπξϋμεμξ απϊ ςξμ Γοαμμαςέα ασςήπ, Δο. 

Θχάμμη Ι. Ράββα, πξσ ρςξ ενήπ υάοιμ ρσμςξμίαπ θα καλείςαι «Αμαθέςξσρα Αουή» 

 

 
και ατεςέοξσ 

 
ςηπ εςαιοείαπ................... με ςημ επχμσμία «.....................................................» πξσ εδοεϋει 

ρςημ………………………… (πεοιξυή), ………………………………… (ξδϊπ, αοιθμϊπ), .Ι. ......, με Α.Τ.Λ. 

.................... & Δ.Ξ.Σ. ......................, ςηλ. ................., ταν ..............., πξσ ρσμβάλλεςαι ρςημ 

παοξϋρα μϊμιμα εκποξρχπξϋμεμη για ςημ σπξγοατή ςηπ απϊ .......................... (ξμξμαςεπόμσμξ 

εκποξρόπξσ), πξσ ρςξ ενήπ υάοιμ ρσμςξμίαπ θα καλείςαι «Αμάδξυξπ», 

 

και έυξμςαπ σπϊφη: 
 

1. ξ απϊ 20-07-2022 (ΑΔΑΛ: 23REQ011946582) σπξβληθέμ ευμικϊ Δελςίξ Οοάνηπ χπ ποχςξγεμέπ αίςημα 

για ςξ ΔΟΘΥΔΘΠΖΡΘΑΙΞ ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ: INTERREG IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia 2014-
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2020, με ςίςλξ ποάνηπ : Joint flood risk governance and management in the Axios/Vardar cross border 

area, κχδικϊ MIS:  5062181 και ακοχμϋμιξ ποάνηπ: FLOODSHIELD 

 

 

2. ημ απϊ 22-07-2022 (ΑΔΑΛ: 23REQ011946583) σπξβληθείρα ρϋμβαρη υοημαςξδϊςηρηπ Μξ.063 (subsidy 

contract- FLOOD SHIELD– CN2 – SO2.4– SC063) χπ εγκεκοιμέμξ αίςημα για ςξ Οοϊγοαμμα Διαρσμξοιακήπ 

Ρσμεογαρίαπ Interreg IPA II  «Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020». 

 

3. ημ αοιθ. ποχς. 710234/1832/13-10-2022 (ΑΔΑ:65ΩΕ7ΚΚ-Η6Μ) Απϊταρη ςξσ Δκςελερςικξϋ Γοαμμαςέα 

ςηπ Οεοιτέοειαπ Ιεμςοικήπ Λακεδξμίαπ πεοί ξοιρμξϋ σπξλϊγξσ έογχμ πξσ υοημαςξδξςξϋμςαι απϊ ςξμ 

Οοξωπξλξγιρμϊ Δημξρίχμ Δπεμδϋρεχμ ςηπ ΡΑΔΟ 408/6 ςηπ Οεοιτέοειαπ Ιεμςοικήπ Λακεδξμίαπ 

 
4. ημ αοιθ. ποχς. 790027(2056)/11-11-2022 (ΑΔΑ: ΩΜΠ7ΚΚ-ΤΛ) Απϊταρη ςξσ Δκςελερςικξϋ Γοαμμαςέα 

ςηπ Οεοιτέοειαπ Ιεμςοικήπ Λακεδξμίαπ πεοί έγκοιρηπ ςηπ αμακαςαμξμήπ πιρςόρεχμ ρςξ Οοϊγοαμμα 

Δημξρίχμ Δπεμδϋρεχμ (ΟΔΔ) 2022, ςηπ ΡΑΔΟ 408/6 ςοξπ.0 /20-04-2022 καθόπ και ςχμ έογχμ με ςα 

αμςίρςξιυα ξικξμξμικά ςξσπ ρςξιυεία ϊπχπ πεοιγοάτξμςαι ρςξμ πίμακα ςηπ απϊταρηπ ασςήπ. 

 
5. η ρσμξλική ποξωπξλξγιρθείρα δαπάμη ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ διαγχμιρμξϋ η ξπξία αμέουεςαι ρςξ πξρϊ 

ςχμ εκαςϊμ είκξρι εμμέα υιλιάδχμ εκαςϊμ εμεμήμςα ςοία εσοό και πεμήμςα πέμςε λεπςόμ άμεσ Τ.Ο.Α. 

(129.193,55 €) ή εκαςϊμ ενήμςα υιλιάδχμ διακξρίχμ εσοό (160.200,00 €) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΤΟΑ 

24%. Ζ αμχςέοχ ποξωπξλξγιρθείρα δαπάμη επιμεοίζεςαι ρςξ ΛΖΛΑ Α, με εκςιμόμεμη ανία ςοιάμςα 

ξκςό υιλιάδεπ ςεςοακϊρια ενήμςα επςά εσοό και εβδξμήμςα ςέρρεοα λεπςά (38.467,74 €) άμεσ ΤΟΑ ή 

ραοάμςα επςά υιλιάδεπ επςακϊρια εσοό (47.700,00 €) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΤΟΑ 24% και ρςξ ΛΖΛΑ 

Β, με εκςιμόμεμη ανία εμεμήμςα υιλιάδεπ επςακϊρια είκξρι πέμςε εσοό και ξγδϊμςα έμα λεπςά 

(90.725,81 €) άμεσ ΤΟΑ ή εκαςϊμ δόδεκα υιλιάδεπ πεμςακϊρια εσοό (112.500,00 €) 

ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΤΟΑ 24%. 

 
6. ημ αο. ποχς. …………………… (ΑΔΑΛ: …………………….. και ΑΔΑ:………………….) απϊταρη καςακϋοχρηπ 

Γοαμμαςέα Α.Δ.Λ.-Η., με ςημ ξπξία καςακσοόθηκε ρςξμ Αμάδξυξ ςξ απξςέλερμα ςξσ Αμξικςξϋ 

Ζλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ, πξσ ρςξ ενήπ θα καλείςαι υάοιμ ρσμςξμίαπ «Οαοξυή Σπηοεριόμ» 

 

ρσμτχμήθηκαμ και έγιμαμ αμξιβαία απξδεκςά ςα ακϊλξσθα :  
 

 

Άοθοξ 1  

Αμςικείμεμξ ςηπ Ρϋμβαρηπ 

Αμςικείμεμξ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ είμαι η ςευμική και ρσμβξσλεσςική σπξρςήοινη ςηπ Αμαθέςξσραπ 

Αουήπ ρςημ σλξπξίηρη ςχμ δοάρεχμ ςξσ έογξσ με ακοχμϋμιξ «FLOODSHIELD», διαρταλίζξμςαπ ςημ ςήοηρη 

ςχμ ποξδιαγοατόμ ςξσ ευμικξϋ Δελςίξσ ςξσ Έογξσ, ςξσ υοξμξδιαγοάμμαςξπ ςχμ εογαριόμ πξσ 

πεοιγοάτξμςαι ρςημ εμ λϊγχ ρϋμβαρη, ςημ διαρτάλιρη ςηπ πξιϊςηςαπ ςχμ ρυεςικόμ παοαδξςέχμ και ςη 

ρσμβξλή ρςημ επίςεσνη ςχμ ρςϊυχμ και ςχμ αμαμεμϊμεμχμ απξςελερμάςχμ ςξσ. 
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Ζ παοξυή σπηοεριόμ θα ποαγμαςξπξιηθεί ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ πξσ πεοιέυξμςαι ρςα έγγοατα ςηπ 

ρϋμβαρηπ, ρςημ απϊταρη καςακϋοχρηπ και ςημ ποξρτξοά ςξσ Αμαδϊυξσ. 

 

Άοθοξ 2 

Υοημαςξδϊςηρη ςηπ ρϋμβαρηπ 

Τξοέαπ υοημαςξδϊςηρηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ είμαι ςξ Οοϊγοαμμα Δσοχπαψκήπ Δδατικήπ Ρσμεογαρίαπ 

Δλλάδα – Δημξκοαςία Βϊοειαπ Λακεδξμίαπ 2014 – 2020 (85%) και ςξ Οοϊγοαμμα Δημξρίχμ Δπεμδϋρεχμ 

(15%) (Ιχδ. Ρσλλξγικήπ Απϊταρηπ: ΡΑΔΟ 408/6 ςοξπ.0 /20-04-2022 ςηπ Οεοιτέοειαπ Ιεμςοικήπ 

Λακεδξμίαπ, Ιχδ. Οοάνηπ ΡΑ/Ιχδ. Δμάοιθμξσ: 2022ΔΟ40860013). 

 

Ζ ρϋμβαρη πεοιλαμβάμεςαι ρςξ έογξ: «Joint flood risk governance and management in the Axios/Vardar 

cross border area» με ακοχμϋμιξ «FLOODSHIELD» πξσ σλξπξιείςαι ρςξ πλαίριξ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ 

Δσοχπαψκήπ Δδατικήπ Ρσμεογαρίαπ Interreg Δλλάδα – Δημξκοαςία Βϊοειαπ Λακεδξμίαπ 2014-2020 και έυει 

λάβει κχδικϊ MIS 5062181. 

Άοθοξ 3  

Διάοκεια ρϋμβαρηπ 

Ζ διάοκεια ςηπ παοξυήπ σπηοεριόμ ατξοά ρςξ διάρςημα απϊ ςημ ημεοξμημία σπξγοατήπ ςηπ Ρϋμβαρηπ με 

ςξμ Αμάδξυξ και μέυοι 15/12/2023, ή ρε ξπξιαδήπξςε άλλη ημεοξμημία, ετϊρξμ η διάοκεια ςξσ έογξσ 

παοαςαθεί. 

 

Ζ ρσμξλική διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ μπξοεί μα παοαςείμεςαι μεςά απϊ αιςιξλξγημέμη απϊταρη ςηπ 

αμαθέςξσραπ αουήπ μέυοι ςξ 50% ασςήπ ϋρςεοα απϊ ρυεςικϊ αίςημα ςξσ αμαδϊυξσ πξσ σπξβάλλεςαι ποιμ 

απϊ ςη λήνη ςηπ διάοκειάπ ςηπ, ρε αμςικειμεμικά δικαιξλξγημέμεπ πεοιπςόρειπ πξσ δεμ ξτείλξμςαι ρε 

σπαιςιϊςηςα ςξσ αμαδϊυξσ. 

 

Ζ ρϋμβαρη μπξοεί μα παοαςαθεί, ετϊρξμ ρσμςοέυει ρξβαοϊπ λϊγξπ, πξσ ρσμιρςά αμςικειμεμική αδσμαμία 

εμποϊθερμηπ εκςέλερηπ ή αμχςέοα βία με αιςιξλξγημέμη απϊταρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, υχοίπ αϋνηρη 

ςξσ ςιμήμαςξπ. Ρε κάθε πεοίπςχρη, η σλξπξίηρη ςηπ Ρϋμβαρηπ, μεςά ςημ ϊπξια παοάςαρη ή μεςάθερη 

ςσυϊμ υξοηγηθεί, θα ποέπει μα έυει ξλξκληοχθεί εμςϊπ ςχμ απόςαςχμ ξοίχμ πξσ εκάρςξςε ιρυϋξσμ για 

ςημ σλξπξίηρη έογχμ πξσ ρσγυοημαςξδξςξϋμςαι απϊ ςξ ΔΡΟΑ 2014-2020. 

 

Άοθοξ 4 

Σπξυοεόρειπ Αμαδϊυξσ 

Ξ Αμάδξυξπ εγγσάςαι και δερμεϋεςαι αμέκκληςα ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή: 

 

 ϊςι, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 4.3.1. ςηπ Διακήοσνηπ, ςηοεί και θα ενακξλξσθήρει μα ςηοεί καςά ςημ 

εκςέλερη ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςιπ διαςάνειπ ςηπ 

πεοιβαλλξμςικήπ, κξιμχμικξαρταλιρςικήπ και εογαςικήπ μξμξθερίαπ, πξσ έυξσμ θερπιρςεί με ςξ δίκαιξ 

ςηπ Έμχρηπ, ςξ εθμικϊ δίκαιξ, ρσλλξγικέπ ρσμβάρειπ ή διεθμείπ διαςάνειπ πεοιβαλλξμςικξϋ, κξιμχμικξϋ 

και εογαςικξϋ δικαίξσ, ξι ξπξίεπ απαοιθμξϋμςαι ρςξ Οαοάοςημα Υ ςξσ Οοξραοςήμαςξπ Α’(και ςξσ μ. 

4412/2016). Ζ ςήοηρη ςχμ εμ λϊγχ σπξυοεόρεχμ ελέγυεςαι και βεβαιόμεςαι απϊ ςα ϊογαμα πξσ 

επιβλέπξσμ ςημ εκςέλερη ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ και ςιπ αομϊδιεπ δημϊριεπ αουέπ και σπηοερίεπ πξσ 
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εμεογξϋμ εμςϊπ ςχμ ξοίχμ ςηπ εσθϋμηπ και ςηπ αομξδιϊςηςάπ ςξσπ 

 

 ϊςι θα εμεογεί ρϋμτχμα με ςξ Μϊμξ και με ςημ παοξϋρα, ϊςι θα λαμβάμει ςα καςάλληλα μέςοα για μα 

διαρταλίρει ςημ ξμαλή και ποξρήκξσρα εκςέλερη ςηπ παοξϋραπ ρϋμτχμα με ςη Διακήοσνη και ςα λξιπά 

Έγγοατα ςηπ Ρϋμβαρηπ και ϊςι δεμ θα εμεογήρει αθέμιςα, παοάμξμα ή καςαυοηρςικά καθ ́ ϊλη ςη 

διάοκεια ςηπ εκςέλερηπ ςηπ παοξϋραπ,  

 
 ρε ϊλα ςα ρςάδια πξσ ποξηγήθηκαμ ςηπ ρϋμβαρηπ δεμ εμήογηρε αθέμιςα, παοάμξμα ή καςαυοηρςικά 

και ϊςι  θα ενακξλξσθήρει μα μημ εμεογεί κας` ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ καςά ςξ ρςάδιξ εκςέλερηπ ςηπ 

ρϋμβαρηπ, β) ϊςι θα δηλόρει αμελληςί ρςημ αμαθέςξσρα αουή, απϊ ςη ρςιγμή πξσ λάβει γμόρη, 

ξπξιαδήπξςε καςάρςαρη (ακϊμη και εμδευϊμεμη) ρϋγκοξσρηπ ρσμτεοϊμςχμ  (ποξρχπικόμ, 

ξικξγεμειακόμ, ξικξμξμικόμ, πξλιςικόμ ή άλλχμ κξιμόμ ρσμτεοϊμςχμ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και 

αμςικοξσϊμεμχμ επαγγελμαςικόμ ρσμτεοϊμςχμ) μεςανϋ ςχμ μξμίμχμ ή ενξσριξδξςημέμχμ 

εκποξρόπχμ ςξσ καθόπ και σπαλλήλχμ ή ρσμεογαςόμ ςξσπ ξπξίξσπ απαρυξλεί ρςημ εκςέλερη ςηπ 

ρϋμβαρηπ (π.υ. με ρϋμβαρη σπεογξλαβίαπ) και μελόμ ςξσ ποξρχπικξϋ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ πξσ 

εμπλέκξμςαι καθ’ ξιξμδήπξςε ςοϊπξ ρςη διαδικαρία εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ ή/και μπξοξϋμ μα 

επηοεάρξσμ ςημ έκβαρη και   ςιπ απξτάρειπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ πεοί ςημ εκςέλερή ςηπ, ξπξςεδήπξςε 

και εάμ η καςάρςαρη ασςή ποξκϋφει καςά ςη διάοκεια εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ. Ξι σπξυοεόρειπ και ξι 

απαγξοεϋρειπ ςηπ οήςοαπ ασςήπ ιρυϋξσμ, αμ ξ αμάδξυξπ είμαι έμχρη, για ϊλα ςα μέλη ςηπ έμχρηπ, 

καθόπ και για  ςξσπ σπεογξλάβξσπ πξσ υοηριμξπξιεί. Ρςξ ρσμτχμηςικϊ πεοιλαμβάμεςαι ρυεςική 

δερμεσςική δήλχρη ςϊρξ ςξσ αμαδϊυξσ ϊρξ και ςχμ σπεογξλάβχμ ςξσ. 

 

Άρκρο 5 

Αμοιβι – Τρόποσ πλθρωμισ 

Tξ ρσμξλικϊ ρσμβαςικϊ ςίμημα αμέουεςαι ρε ………………………………………. εσοό (………………. €) 

ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α. και ………………………………………. εσοό (………………. €) άμεσ Τ.Ο.Α. 

 

Ζ πληοχμή ςξσ αμαδϊυξσ θα ποαγμαςξπξιηθεί ρςαδιακά και ϋρςεοα απϊ ςημ έκδξρη ρυεςικόμ δελςίχμ 

παοξυήπ σπηοεριόμ ςξσ Αμαδϊυξσ, χπ ενήπ: 

 

 
ΔΘΔΞΡ ΔΠΓΑΡΘΑΡ / ΣΟΖΠΔΡΘΑΡ 

ΔΜΔΔΘΙΘΙΞΡ ΥΠΞΜΞΡ 
ΟΑΠΑΔΞΡΖΡ 

(έχπ και) 

ΟΠΞΡΤΔΠΞΛΔΜΖ 
ΘΛΖ (ΛΔ ΤΟΑ) 

ΟΠΞΡΤΔΠΞΛΔΜΖ 
ΘΛΖ (ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ) 

ΛΖΛΑ Α  

Α.1. Αμάπςσνη, εταομξγή, παοακξλξϋθηρη κι ανιξλϊγηρη ςξσ Ρυεδίξσ 
Δπικξιμχμίαπ ςξσ έογξσ 

  

Α.1.1 Ρυέδιξ Δπικξιμχμίαπ ςξσ έογξσ 
Α.1.2 Οεοιληπςικέπ Δκθέρειπ ςχμ δοάρεχμ 
επικξιμχμίαπ (2 ρσμξλικά) 

Ρε υοϊμξ πξσ θα 
ρσμτχμηθεί απϊ ςημ  

σπξγοατή ςηπ 
ρϋμβαρηπ 

07/2023 & 12/2023 

  

Α.2. Δημιξσογία Οοξχθηςικξϋ Σλικξϋ και Δημϊριεπ Ρυέρειπ   

Α.2.1 Δϋξ (2) Newsletter 2.1, 2.2 Ρε υοϊμξ πξσ   
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Α.2.2 Δελςίξ ϋπξσ  
Α.2.3 Έκθερη σλξπξίηρηπ ςηπ ρσμέμςεσνηπ 
ςϋπξσ 
Α.2.4 Τσλλάδιξ ςξσ έογξσ (600 ρσμξλικά 
αμςίςσπα) 
Α.2.5 εϋυξπ Ιαςεσθσμςήοιχμ Γοαμμόμ (600 
ρσμξλικά αμςίςσπα) 
Α.2.6 Δκλαψκεσμέμη Έκθερη (250 ρσμξλικά 
αμςίςσπα) 

θα ρσμτχμηθεί 
2.3 15 μέοεπ μεςά ςημ 

σλξπξίηρη 
Ρε υοϊμξ πξσ θα 

ρσμτχμηθεί απϊ ςημ  
σπξγοατή ςηπ 

ρϋμβαρηπ 
09/2023 
12/2023 

Α.3. Αμάπςσνη, εμημέοχρη και ρσμςήοηρη ςηπ επίρημηπ ιρςξρελίδαπ ςξσ 
έογξσ και ςχμ μέρχμ κξιμχμικήπ δικςϋχρήπ ςξσ (social media) 

  

Α.3.1 Δημιξσογία Θρςξρελίδαπ και ρελίδαπ ρςξ 
Facebook 
Α.3.2 Αματξοέπ Δμημέοχρηπ ςηπ ιρςξρελίδαπ 
ςξσ έογξσ και ςξσ μέρξσ κξιμχμικήπ δικςϋχρηπ 
(χπ σπξκετάλαιξ ςξσ Οαοαδξςέξσ Α.2) 

Ρε υοϊμξ πξσ θα 
ρσμτχμηθεί απϊ ςημ  

σπξγοατή ςηπ 
ρϋμβαρηπ 
07/2023 
12/2023 

  

Α.4. Διξογάμχρη ςηπ ςελικήπ εκδήλχρηπ ςξσ έογξσ ρςη Ηερραλξμίκη   

Α.4.1 Έκθερη αματξοάπ σλξπξίηρηπ ςηπ 
ςελικήπ εκδήλχρηπ και ςξσ γεϋμαςξπ 
δικςϋχρηπ 

11/2023   

Α.5. Διξογάμχρη δϋξ (2) ρεμιμαοίχμ ρυεςικά με ςη λειςξσογία και 
υοήρη ςξσ ρσρςήμαςξπ παοακξλξϋθηρηπ και αμςιμεςόπιρηπ ςχμ 
κιμδϋμχμ πλημμϋοαπ και διεναγχγή αρκήρεχμ επι υάοςξσ και δξμικόμ 
πεδίξσ 

  

Α.5.1 Έκθερη σλξπξίηρηπ ρεμιμαοίχμ (e-
learning και in situ) και αρκήρεχμ επί υάοςξσ 
και δξκιμόμ πεδίξσ 

20 μέοεπ μεςά ςημ 
σλξπξίηρη 

  

Α.6. Δοάρειπ εσαιρθηςξπξίηρηπ και εμημέοχρηπ    

Α.6.1. Βίμςεξ Δσαιρθηςξπξίηρηπ μέγιρςηπ 
διάοκειαπ δϋξ (2) λεπςόμ  
Α.6.2. Έκθερη παοξσρίαρηπ ςχμ ρελίδχμ πξσ 
θα αμαοςηθξϋμ ρςημ επίρημη ιρςξρελίδα ςξσ 
έογξσ 
Α.6.3. Έκθερη Σλξπξίηρηπ Άςσπηπ Δκπαίδεσρηπ 
και Δμημέοχρηπ ςχμ Λξμάδχμ ΑμεΑ και 
αςϊμχμ ςοίςηπ ηλικίαπ 
Α.6.4. Έκθερη Αματξοάπ σλξπξίηρηπ 
Δκδήλχρηπ ρςη Ηερραλξμίκη 

05/2023 
 

06/2023 
 

20 μέοεπ μεςά ςημ 
σλξπξίηρη 

20 μέοεπ μεςά ςημ 
σλξπξίηρη 

  

Α.7. Δμθάοοσμρη και ποξόθηρη ςξσ εθελξμςιρμξϋ   

Α.7.1 Έκθερη εμθάοοσμρηπ και ποξόθηρηπ 
εθελξμςιρμξϋ 

09/2023   

Ρϋμξλξ μήμαςξπ Α   

ΛΖΛΑ Β 

 

 

Β.1 Ρϋμςανη έκθερηπ για ςξ ρϋρςημα πξλιςικήπ ποξρςαρίαπ ρςημ Δλλάδα   
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Β.1.1 Έκθερη αμαγμόοιρηπ ςξσ ρσρςήμαςξπ 
πξλιςικήπ ποξρςαρίαπ ρςημ Δλλάδα 

Ρε υοϊμξ πξσ θα 
ρσμτχμηθεί απϊ ςημ  

σπξγοατή ςηπ 
ρϋμβαρηπ 

  

Β.2 Οοξεςξιμαρία, διξογάμχρη δϋξ (2) ρσμαμςήρεχμ και ρσμμεςξυή 
ρςιπ σπϊλξιπεπ ρσμαμςήρειπ ςηπ Ιξιμήπ Ξμάδαπ Διαυείοιρηπ Ιιμδϋμχμ 
Ολημμϋοαπ 

  

Β.2.1. Δκθέρειπ ρσμμεςξυήπ ρςη Ρσμάμςηρη ςηπ 
Ιξιμήπ Ξμάδαπ Διαυείοιρηπ Ιιμδϋμχμ 
Ολημμϋοαπ (έρρεοιπ Δκθέρειπ) 

Όλεπ ξι εκθέρειπ θα 
παοαδίδξμςαι 20 ημέοεπ 
μεςά ςημ σλξπξίηρη ςχμ 

ρσμαμςήρεχμ 

  

B.3. Διεοεϋμηρη και υαοςξγοάτηρη στιρςάμεμχμ ρσρςημάςχμ 
παοακξλξϋθηρηπ ρςη διαρσμξοιακή λεκάμη απξοοξήπ ςξσ Ανιξϋ 

  

B.3.1. Έκθερη για ςη διεοεϋμηρη και 
υαοςξγοάτηρη στιρςάμεμχμ ρσρςημάςχμ 
παοακξλξϋθηρηπ ρςη διαρσμξοιακή λεκάμη 
απξοοξήπ ςξσ Ανιξϋ 

Ρε υοϊμξ πξσ θα 
ρσμτχμηθεί απϊ ςημ  

σπξγοατή ςηπ 
ρϋμβαρηπ 

  

Β.4 Διαμϊοτχρη ςηπ διαρσμξοιακήπ ρςοαςηγικήπ αμςίδοαρηπ ρςιπ 
πλημμϋοεπ 

  

B.4.1. Έκθερη διαρσμξοιακήπ ρςοαςηγικήπ 
αμςίδοαρηπ ρςιπ πλημμϋοεπ 

06/2023   

Β.5 Δκπϊμηρη Αμάλσρηπ οχςϊςηςαπ για ςη λεκάμη απξοοξήπ ςξσ Ανιξϋ   

B.5.1 Ρυέδιξ Έκθερηπ αμάλσρηπ ςοχςϊςηςαπ για 
ςιπ ςξπξθερίεπ πξσ βοίρκξμςαι ρςη λεκάμη 
απξοοξήπ ςξσ πξςαμξϋ Ανιξϋ 
B.5.2. ελική Έκθερη για ςημ αμάλσρη 
ςοχςϊςηςαπ για ςιπ ςξπξθερίεπ πξσ βοίρκξμςαι 
ρςη λεκάμη απξοοξήπ ςξσ πξςαμξϋ Ανιξϋ 

Ρε υοϊμξ πξσ θα 
ρσμτχμηθεί απϊ ςημ  

σπξγοατή ςηπ 
ρϋμβαρηπ 

 
05/2023 

 

  

Ρϋμξλξ μήμαςξπ Β   

 
Ζ πληοχμή ποαγμαςξπξιείςαι ετϊρξμ πιρςξπξιηθεί η ξοθϊςηςα και η καςαλληλϊςηςα ςχμ παοαδξςέχμ 

ςηπ ρϋμβαρηπ απϊ ςημ αομϊδια επιςοξπή παοαλαβήπ ςξσ Τξοέα. 

 

Ζ πληοχμή ςξσ ρσμβαςικξϋ ςιμήμαςξπ θα γίμεςαι με ςημ ποξρκϊμιρη ςχμ μξμίμχμ παοαρςαςικόμ και 

δικαιξλξγηςικόμ πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 200 παο. 5 ςξσ μ. 4412/2016, καθόπ και 

κάθε άλλξσ δικαιξλξγηςικξϋ πξσ ςσυϊμ ήθελε ζηςηθεί απϊ ςιπ αομϊδιεπ σπηοερίεπ πξσ διεμεογξϋμ ςξμ 

έλεγυξ και ςημ πληοχμή. 

 

Toμ Αμάδξυξ βαοϋμξσμ ξι σπέο ςοίςχμ κοαςήρειπ, χπ και κάθε άλλη επιβάοσμρη, ρϋμτχμα με ςημ κείμεμη 

μξμξθερία, μη ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α., για ςημ παοξυή ςχμ σπηοεριόμ ρςξμ ςϊπξ και με ςξμ ςοϊπξ 

πξσ ποξβλέπεςαι ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ. Θδίχπ βαοϋμεςαι με ςιπ ακϊλξσθεπ κοαςήρειπ: 

 

 0,1%  σπέο ςηπ Δμιαίαπ Αουήπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (παο. 3, άοθοξ 7 ςξσ 4912/2022), η ξπξία 

σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ανίαπ κάθε πληοχμήπ ποξ τϊοχμ και κοαςήρεχμ πξρξϋ άμχ ςχμ υιλίχμ εσοό 

(1.000,00 €) και αμεναοςήςχπ πηγήπ ποξέλεσρηπ υοημαςξδϊςηρηπ ςηπ αουικήπ, καθόπ και κάθε 
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ρσμπληοχμαςικήπ ή ςοξπξπξιηςικήπ ρϋμβαρηπ. 

 

 Ιοάςηρη ϋφξσπ 0,02% σπέο ςηπ αμάπςσνηπ και ρσμςήοηρηπ ςξσ ΞΟΡ ΔΡΖΔΖΡ, η ξπξία σπξλξγίζεςαι επί 

ςηπ ανίαπ, εκςϊπ ΤΟΑ, ςηπ αουικήπ, καθόπ και κάθε ρσμπληοχμαςικήπ ρϋμβαρηπ. ξ πξρϊ ασςϊ 

παοακοαςείςαι ρε κάθε πληοχμή απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή ρςξ ϊμξμα και για λξγαοιαρμϊ  ςξσ 

Σπξσογείξσ Φητιακήπ Διακσβέομηρηπ ρϋμτχμα με ςημ παο. 6 ςξσ άοθοξσ 36 ςξσ μ. 4412/2016. 

συϊμ εταομξγή ςηπ κοάςηρηπ θα ποαγμαςξπξιηθεί μεςά ςημ έκδξρη ςηπ  σπξσογικήπ απϊταρηπ ςηπ 

ίδιαπ παοαγοάτξσ. 

 

Ξι σπέο ςοίςχμ κοαςήρειπ σπϊκειμςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ αμαλξγικϊ ςέλξπ υαοςξρήμξσ 3% και ρςημ 

επ’ασςξϋ ειρτξοά σπέο ΞΓΑ 20%. 

 

Λε κάθε πληοχμή θα γίμεςαι η ποξβλεπϊμεμη απϊ ςημ κείμεμη μξμξθερία παοακοάςηρη τϊοξσ 

ειρξδήμαςξπ ανίαπ 8% επί ςξσ καθαοξϋ πξρξϋ. 

 

Άοθοξ 6 

Δγγσηςική Δπιρςξλή 

 
Για ςημ καλή εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ ξ Αμάδξυξπ ποξρκϊμιρε: 

 

Ωπ εγγϋηρη για ςημ ςήοηρη ςχμ ϊοχμ ςηπ Ρϋμβαρηπ, ξ Αμάδξυξπ καςαθέςει με ςημ σπξγοατή ςηπ 

Ρϋμβαρηπ ςημ αοιθ. ……………………ΔΓΓΣΖΘΙΖ ΔΟΘΡΞΚΖ Ιαλήπ Δκςέλερηπ ςηπ ……………οάπεζαπ ή ςξ 

σπ’αο….. Γοαμμάςιξ Ρϋρςαρηπ Οαοακαςαθήκηπ έκδξρηπ ςξσ αμείξσ Οαοακαςαθηκόμ και Δαμείχμ, πξρξϋ 

………….Δσοό (…………..€), ςξ ξπξίξ αμςιρςξιυεί ρε πξρξρςϊ 4% ςηπ εκςιμόμεμηπ/ποξωπξλξγιρθείραπ ανίαπ 

υχοίπ ΤΟΑ ςξσ μήμαςξπ για ςξ ξπξίξ σπέβαλλε ποξρτξοά.  

 

Ζ εγγσηςική επιρςξλή καλήπ εκςέλερηπ θα επιρςοατεί ρςξμ Αμάδξυξ μεςά απϊ ςημ πξρξςική και πξιξςική 

παοαλαβή ςξσ ρσμϊλξσ ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ και ςημ εκπλήοχρη ϊλχμ ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ 

σπξυοεόρεόμ ςξσ.  

 

Ζ Αμαθέςξσρα Αουή ξσδεμία εσθϋμη τέοει ρε πεοίπςχρη μη έγκαιοηπ επιρςοξτήπ ςηπ εγγσηςικήπ 

επιρςξλήπ, λϊγχ καθσρςέοηρηπ ςηπ ξοιρςικήπ παοαλαβήπ ή ςηπ μη έγκαιοηπ αμαζήςηρηπ ασςήπ απϊ ςξμ 

Αμάδξυξ.  

 

Άοθοξ 7 

Αμαποξραομξγή ςιμήπ 

Ζ πεοίπςχρη ςηπ αμαποξραομξγήπ ςιμήπ ςχμ σπηοεριόμ σπϊ ςξσπ ϊοξσπ ςξσ άοθοξσ 132 ςξσ μ. 

4412/2016 καθξοίζεςαι ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 6.5 ςξσ αο. 1/2023 εϋυξσπ Διακήοσνηπ. 

 

Άοθοξ 8 

μημαςικέπ/εμδιάμερεπ ποξθερμίεπ-Οαοαλαβή αμςικειμέμξσ-Υοϊμξπ και ςοϊπξπ παοξυήπ σπηοεριόμ 
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Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα παοέυει ςιπ σπηοερίεπ ςξσ ρςξ υοξμικϊ διάρςημα και με ςξμ ςοϊπξ πξσ 

καθξοίζξμςαι ρςα άοθοα 6.1. και 6.2. ςξσ αο. 1/2023 εϋυξσπ Διακήοσνηπ και ςξ  άοθοξ 5 ςηπ παοξϋραπ 

ρϋμβαρηπ. 

 

Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα παοέυει ςιπ σπηοερίεπ ςξσ ή/και μα σπξβάλει ςα παοαδξςέα ρςημ Αμαθέςξσρα 

Αουή ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 6.2. ςηπ ρυεςικήπ Διακήοσνηπ. Λη εμποϊθερμη παοξυή ςχμ σπηοεριόμ ή/και 

σπξβξλή ςχμ παοαδξςέχμ απϊ ςξμ Αμάδξυξ επάγεςαι ςημ κήοσνη ασςξϋ χπ έκπςχςξσ ρϋμτχμα με ςξ 

άοθοξ 6.2.2 ςηπ ρυεςικήπ Διακήοσνηπ. 

 

H παοαλαβή ςχμ παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ ή/και παοαδξςέχμ γίμεςαι απϊ επιςοξπέπ, σπϊ ςξσπ ϊοξσπ, 

διαδικαρίεπ παοαλαβήπ και ελέγυξσ και ρσμτχμξϋμςαι ρςξ άοθοξ 6.3 ςηπ ρυεςικήπ Διακήοσνηπ. 

 

Αμ παοέλθει υοξμικϊ διάρςημα μεγαλϋςεοξ ςχμ ςοιάμςα (30) ημεοόμ απϊ ςημ ημεοξμημία σπξβξλήπ ςξσ 

παοαδξςέξσ απϊ ςξμ Αμάδξυξ και δεμ έυει εκδξθεί απϊ ςημ Δπιςοξπή Οαοακξλξϋθηρηπ και Οαοαλαβήπ 

(ΔΟΟ) ποχςϊκξλλξ παοαλαβήπ, ιρυϋξσμ ςα αματεοϊμεμα ρςξ άοθοξ 6.3.5. ςηπ ρυεςικήπ Διακήοσνηπ. 

 

Αμενάοςηςα απϊ ςημ, ρςξ χπ άμχ άοθοξ 6.3.5. ςηπ ρυεςικήπ Διακήοσνηπ, ασςξδίκαιη παοαλαβή και ςημ 

πληοχμή ςξσ Αμαδϊυξσ, ποαγμαςξπξιξϋμςαι ξι ποξβλεπϊμεμξι απϊ ςημ παοξϋρα έλεγυξι απϊ επιςοξπή 

πξσ ρσγκοξςείςαι με απϊταρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, ρςημ ξπξία δεμ μπξοεί μα ρσμμεςέυξσμ ξ 

ποϊεδοξπ και ςα μέλη ςηπ επιςοξπήπ ςηπ παοαγοάτξσ πξσ δεμ ποαγμαςξπξίηρε ςημ παοαλαβή ρςξμ 

ποξβλεπϊμεμξ απϊ ςημ παοξϋρα ρϋμβαρη υοϊμξ. Ζ παοαπάμχ επιςοξπή παοαλαβήπ ποξβαίμει ρε ϊλεπ ςιπ 

διαδικαρίεπ παοαλαβήπ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςξ άοθοξ 6.3.1. ςηπ ρυεςικήπ Διακήοσνηπ και ςξσ άοθοξσ 219 

ςξσ μ. 4412/2016 και ρσμςάρρει ςα ρυεςικά ποχςϊκξλλα. Ξι εγγσηςικέπ επιρςξλέπ ποξκαςαβξλήπ και καλήπ 

εκςέλερηπ δεμ επιρςοέτξμςαι ποιμ ςημ ξλξκλήοχρη ϊλχμ ςχμ ποξβλεπξμέμχμ απϊ ςημ παοξϋρα ρϋμβαρη 

ελέγυχμ και ςη ρϋμςανη ςχμ ρυεςικόμ ποχςξκϊλλχμ. 

 

Άοθοξ 9 

Απϊοοιφη σπηοεριόμ-παοαδξςέχμ –Αμςικαςάρςαρη 

Ρε πεοίπςχρη ξοιρςικήπ απϊοοιφηπ ξλϊκληοξσ ή μέοξσπ ςχμ παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ ή /και 

παοαδξςέχμ, με έκπςχρη επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ, με απϊταρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ μπξοεί μα 

εγκοίμεςαι αμςικαςάρςαρη ςχμ σπηοεριόμ ή/και παοαδξςέχμ ασςόμ με άλλα, πξσ μα είμαι ρϋμτχμα με 

ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, μέρα ρε ςακςή ποξθερμία πξσ ξοίζεςαι απϊ ςημ απϊταρη ασςή και 

ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 6.4 ςηπ ρυεςικήπ Διακήοσνηπ. 

 

Αμ η αμςικαςάρςαρη γίμεςαι μεςά ςη λήνη ςηπ ρσμξλικήπ διάοκειαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 

218 ςξσ μ. 4412/2016 και ςημ παοάγοατξ 5.2.2 ςηπ Διακήοσνηπ, λϊγχ εκποϊθερμηπ παοάδξρηπ. 

 

Αμ ξ αμάδξυξπ δεμ αμςικαςαρςήρει ςιπ σπηοερίεπ ή/και ςα παοαδξςέα πξσ απξοοίτθηκαμ μέρα ρςημ 

ποξθερμία πξσ ςξσ ςάυθηκε και ετϊρξμ έυει λήνει η ρσμξλική διάοκεια, κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ και 

σπϊκειςαι ρςιπ ποξβλεπϊμεμεπ κσοόρειπ ςξσ άοθοξσ 9 ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ. 

 

Άοθοξ 10 

Ιήοσνη ξικξμξμικξϋ τξοέα εκπςόςξσ –Ισοόρειπ 
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Ξ Αμάδξυξπ κηοϋρρεςαι σπξυοεχςικά έκπςχςξπ απϊ ςη ρϋμβαρη και απϊ κάθε δικαίχμα πξσ απξοοέει απϊ 

ασςήμ, με απϊταρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ για ςξσπ λϊγξσπ πξσ αματέοξμςαι και ρϋμτχμα με ςα 

ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 5.2.1 ςηπ ρυεςικήπ Διακήοσνηπ. Ρςξμ Αμάδξυξ πξσ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ απϊ ςημ 

παοξϋρα ρϋμβαρη, επιβάλλξμςαι, με απϊταρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ και καςϊπιμ ςήοηρηπ ςηπ ρυεςικήπ 

διαδικαρίαπ και ξι κσοόρειπ/απξκλειρμϊπ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςξ χπ άμχ άοθοξ 5.2.1 ςηπ ρυεςικήπ 

Διακήοσνηπ. 

 

Αμ λήνει η ρσμξλική διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ, υχοίπ μα σπξβληθεί εγκαίοχπ αίςημα παοάςαρηπ ή, αμ λήνει η 

παοαςαθείρα, καςά ςα αμχςέοχ, διάοκεια, υχοίπ μα σπξβληθξϋμ ρςημ αμαθέςξσρα αουή ςα παοαδξςέα ςηπ 

ρϋμβαρηπ, ξ αμάδξυξπ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ. Αμ ξι σπηοερίεπ παοαρυεθξϋμ απϊ σπαιςιϊςηςα ςξσ 

αμαδϊυξσ μεςά ςη λήνη ςηπ διάοκειαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, και μέυοι λήνηπ ςξσ υοϊμξσ ςηπ παοάςαρηπ πξσ 

υξοηγήθηκε επιβάλλξμςαι ειπ βάοξπ ςξσ πξιμικέπ οήςοεπ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 218 ςξσ μ. 4412/2016 και 

ςξ άοθοξ 5.2.2 ςηπ ρυεςικήπ Διακήοσνηπ. 

 

Άοθοξ 11 

Σπεογξλαβία 

 

        Ξ Αμάδξυξπ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 4.4.1. ςηπ ρυεςικήπ Διακήοσνηπ, δεμ απαλλάρρεςαι απϊ ςιπ 

ρσμβαςικέπ ςξσ σπξυοεόρειπ και εσθϋμεπ έμαμςι ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ λϊγχ αμάθερηπ ςηπ εκςέλερηπ 

ςμήμαςξπ/ςμημάςχμ ςηπ ρϋμβαρηπ ρε σπεογξλάβξσπ. Ζ ςήοηρη ςχμ σπξυοεόρεχμ ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 

18 ςξσ μ. 4412/2016 απϊ σπεογξλάβξσπ δεμ αίοει ςημ εσθϋμη ςξσ Αμαδϊυξσ. 

       Ιαςά ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ ξ κϋοιξπ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα αματέοει ρςημ αμαθέςξσρα 

αουή ςξ ϊμξμα, ςα ρςξιυεία επικξιμχμίαπ και ςξσπ μϊμιμξσπ εκποξρόπξσπ ςχμ σπεογξλάβχμ ςξσ, ξι ξπξίξι 

ρσμμεςέυξσμ ρςημ εκςέλερη ασςήπ, ετϊρξμ είμαι γμχρςά ςη ρσγκεκοιμέμη υοξμική ρςιγμή, ρϋμτχμα με ςξ 

άοθοξ 4.4.2 ςηπ ρυεςικήπ Διακήοσνηπ. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα γμχρςξπξιεί ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή 

κάθε αλλαγή ςχμ πληοξτξοιόμ ασςόμ, καςά ςη διάοκεια ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, καθόπ και ςιπ 

απαιςξϋμεμεπ πληοξτξοίεπ ρυεςικά με κάθε μέξ σπεογξλάβξ, ςξμ ξπξίξ ξ Αμάδξυξπ θα υοηριμξπξιεί εμ 

ρσμευεία ρςημ εμ λϊγχ ρϋμβαρη, ποξρκξμίζξμςαπ ςα ρυεςικά ρσμτχμηςικά/δηλόρειπ ρσμεογαρίαπ. Ρε 

πεοίπςχρη διακξπήπ ςηπ ρσμεογαρίαπ ςξσ Αμαδϊυξσ με σπεογξλάβξ/ σπεογξλάβξσπ ςηπ παοξϋραπ 

ρϋμβαρηπ, ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι ρε άμερη γμχρςξπξίηρη ςηπ διακξπήπ ασςήπ ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή 

και ξτείλει μα διαρταλίρει ςημ ξμαλή εκςέλερη ςξσ ςμήμαςξπ/ ςμημάςχμ ςηπ ρϋμβαρηπ είςε απϊ ςξμ 

ίδιξ, είςε απϊ μέξ σπεογξλάβξ ςξμ ξπξίξ θα γμχρςξπξιήρει ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή καςά ςημ χπ άμχ 

διαδικαρία. 

      Ζ Αμαθέςξσρα Αουή επαληθεϋει ςη ρσμδοξμή ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ για ςξσπ σπεογξλάβξσπ, ϊπχπ 

ασςξί πεοιγοάτξμςαι ρςημ παοάγοατξ 2.2.3 ςηπ ρυεςικήπ Διακήοσνηπ και με ςα απξδεικςικά μέρα ςηπ 

παοαγοάτξσ 2.2.9.2 ςηπ ρυεςικήπ Διακήοσνηπ ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 4.4.3. ςηπ ρυεςικήπ 

Διακήοσνηπ. Δπιπλέξμ, η Αμαθέςξσρα Αουή, ποξκειμέμξσ μα μημ αθεςξϋμςαι ξι σπξυοεόρειπ ςηπ παο. 2 ςξσ 

άοθοξσ 18 ςξσ μ. 4412/2016, δϋμαςαι μα επαληθεϋρει ςξσπ χπ άμχ λϊγξσπ και για ςμήμα ή ςμήμαςα ςηπ 

ρϋμβαρηπ πξσ σπξλείπξμςαι ςξσ πξρξρςξϋ πξσ ξοίζεςαι ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 4.4.3. ςηπ 

ρυεςικήπ Διακήοσνηπ. 

 

Άοθοξ 12 

οξπξπξίηρη ρϋμβαρηπ καςά ςη διάοκειά ςηπ 



ΑΔΑ: 6045ΟΡ1Υ-786
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Ζ παοξϋρα ρϋμβαρη μπξοεί μα ςοξπξπξιείςαι καςά ςη διάοκειά ςηπ, υχοίπ μα απαιςείςαι μέα διαδικαρία 

ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ, μϊμξ ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ ποξωπξθέρειπ ςξσ άοθοξσ 4.5 ςηπ ρυεςικήπ 

Διακήοσνηπ. 

 

Διδικϊςεοα μεςά ςη λϋρη ςηπ ρϋμβαρηπ λϊγχ ςηπ έκπςχρηπ ςξσ αμαδϊυξσ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 203 ςξσ 

μ. 4412/2016 και ςημ παοάγοατξ 5.2. ςηπ παοξϋραπ, ϊπχπ και ρε πεοίπςχρη καςαγγελίαπ για ϊλξσπ 

ςξσπ λϊγξσπ ςηπ παοαγοάτξσ 4.6, πλημ ασςξϋ ςηπ πεο. (α), η αμαθέςξσρα αουή δϋμαςαι μα ποξρκαλέρει 

ςξμ/ςξσπ επϊμεμξ/ξσπ, καςά ρειοά καςάςανηπ ξικξμξμικϊ τξοέα πξσ ρσμμεςέυει-ξσμ ρςημ παοξϋρα 

διαδικαρία αμάθερηπ ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ ρϋμβαρηπ και μα ςξσ/ςξσπ ποξςείμει μα αμαλάβει/ξσμ ςξ 

αμεκςέλερςξ αμςικείμεμξ ςηπ ρϋμβαρηπ, με ςξσπ ίδιξσπ ϊοξσπ και ποξωπξθέρειπ και ρε ςίμημα πξσ δεμ θα 

σπεοβαίμει ςημ ποξρτξοά πξσ είυε σπξβάλει ξ έκπςχςξπ (οήςοα σπξκαςάρςαρηπ). Ζ ρϋμβαρη ρσμάπςεςαι, 

ετϊρξμ εμςϊπ ςηπ ςεθείραπ ποξθερμίαπ πεοιέλθει ρςημ αμαθέςξσρα αουή έγγοατη και αμεπιτϋλακςη 

απξδξυή ςηπ. Ζ άποακςη πάοξδξπ ςηπ ποξθερμίαπ θεχοείςαι χπ απϊοοιφη ςηπ ποϊςαρηπ. Αμ ασςϊπ δεμ 

δευθεί ςημ ποϊςαρη ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ, η αμαθέςξσρα αουή ποξρκαλεί ςξμ επϊμεμξ σπξφήτιξ καςά ρειοά 

καςάςανηπ, ακξλξσθόμςαπ καςά ςα λξιπά ςημ ίδια διαδικαρία. 

 

οξπξπξίηρη ςχμ ϊοχμ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ γίμεςαι μϊμξμ με μεςαγεμέρςεοη γοαπςή και οηςή 

ρσμτχμία ςχμ μεοόμ και ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 132 ςξσ μ.4412/2016. 

 

Δηλόμεςαι οηςόπ ϊςι καμία αϋνηρη ξικξμξμικξϋ αμςικειμέμξσ δεμ μπξοεί μα ρσμτχμηθεί ρε πεοίπςχρη 

ςοξπξπξίηρηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, δεδξμέμξσ ϊςι ξι δαπάμεπ για ρσμπληοχμαςικέπ εογαρίεπ δεμ είμαι 

επιλένιμεπ. Ζ ρϋμβαρη δϋμαςαι μα ςοξπξπξιηθεί εάμ ρσμτχμήρξσμ, εγγοάτχπ, ποξπ ςξϋςξ, ςα δϋξ 

ρσμβαλλϊμεμα μέοη και με ςημ απαοαίςηςη ποξωπϊθερη ςηπ ρϋμτχμηπ γμόμηπ ςηπ Δπιςοξπήπ 

Οαοακξλξϋθηρηπ και Οαοαλαβήπ ςξσ Έογξσ. Ρε κάθε πεοίπςχρη ςξ ξικξμξμικϊ αμςικείμεμξ θα ποέπει μα 

διαςηοείςαι αμαλλξίχςξ. 

 

Άοθοξ 13  

Αμχςέοα  Βία 

α ρσμβαλλϊμεμα μέοη δεμ εσθϋμξμςαι για ςη μη εκπλήοχρη ςχμ ρσμβαςικόμ ςξσπ σπξυοεόρεχμ, ρςξ 

μέςοξ πξσ η αδσμαμία εκπλήοχρηπ ξτείλεςαι ρε πεοιρςαςικά αμχςέοαπ βίαπ. 

 

Ξ Αμάδξυξπ, επικαλξϋμεμξπ σπαγχγή ςηπ αδσμαμίαπ εκπλήοχρηπ σπξυοεόρεόμ ςξσ ρε γεγξμϊπ πξσ 

εμπίπςει ρςημ έμμξια ςηπ αμχςέοαπ βίαπ, ξτείλει μα γμχρςξπξιήρει και επικαλερθεί ποξπ ςημ Αμαθέςξσρα 

Αουή ςξσπ ρυεςικξϋπ λϊγξσπ και πεοιρςαςικά εμςϊπ απξρβερςικήπ ποξθερμίαπ είκξρι (20) ημεοόμ απϊ ςϊςε 

πξσ ρσμέβηραμ, ποξρκξμίζξμςαπ ςα απαοαίςηςα απξδεικςικά ρςξιυεία. Ζ Αμαθέςξσρα Αουή απξταρίζει 

μεςά απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ αομϊδιξσ για ασςϊ ξογάμξσ. 

 

Λϊμξ η έγγοατη αμαγμόοιρη απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή ςηπ αμόςεοηπ βίαπ πξσ επικαλείςαι ξ Αμάδξυξπ 

ςξμ απαλλάρρει απϊ ςιπ ρσμέπειεπ ςηπ εκποϊθερμηπ ή μη καςάλληλα εκπλήοχρηπ ςηπ παοξυήπ σπηοεριόμ. 

 

Άοθοξ 14 

Ξλξκλήοχρη ρσμβαςικξϋ αμςικειμέμξσ 



ΑΔΑ: 6045ΟΡ1Υ-786
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Ζ ρϋμβαρη θεχοείςαι ϊςι έυει ξλξκληοχθεί, ϊςαμ παοαλητθξϋμ ξοιρςικά, πξρξςικά και πξιξςικά ξι 

σπηοερίεπ, ϊςαμ απξπληοχθεί ςξ ρσμβαςικϊ ςίμημα και εκπληοχθξϋμ και ξι ςσυϊμ λξιπέπ ρσμβαςικέπ ή 

μϊμιμεπ σπξυοεόρειπ και απϊ ςα δϋξ ρσμβαλλϊμεμα μέοη και απξδερμεσθξϋμ ξι ρυεςικέπ εγγσήρειπ καςά 

ςα ποξβλεπϊμεμα ρςη ρϋμβαρη. 

 

Άοθοξ 15 

Δικαίχμα μξμξμεοξϋπ λϋρηπ ςηπ ρϋμβαρηπ 

 

Ζ Αμαθέςξσρα Αουή μπξοεί, με ςιπ ποξωπξθέρειπ πξσ ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 4.6 ςηπ ρυεςικήπ Διακήοσνηπ, μα 

καςαγγείλει ςη ρϋμβαρη καςά ςη διάοκεια ςηπ εκςέλερήπ ςηπ. 

 

Άοθοξ 16 

Ρϋγκοξσρη Ρσμτεοϊμςχμ 

 

Ζ Αμαθέςξσρα Αουή θα λαμβάμει ϊλα ςα καςάλληλα μέςοα ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 24 ςξσ μ. 4412/2016 για 

ςημ απξςελερμαςική ποϊληφη, ςξμ εμςξπιρμϊ και ςημ επαμϊοθχρη ςχμ πεοιρςαςικόμ ρϋγκοξσρηπ 

ρσμτεοϊμςχμ καςά ςημ σλξπξίηρη ςηπ παοξϋραπ Ρϋμβαρηπ. 

 

Ρε πεοίπςχρη πξσ ςα ποϊρχπα πξσ αματέοξμςαι ρςιπ πεοιπςόρειπ α' και β' ςηπ παο. 3 ςξσ άοθοξσ 24 ςξσ 

μ. 4412/2016 γμχρςξπξιήρξσμ εγγοάτχπ ρςημ αμαθέςξσρα αουή ςσυϊμ ρϋγκοξσρη ρσμτεοϊμςχμ ςχμ 

ιδίχμ ή ςχμ ρσγγεμικόμ ςξσπ ποξρόπχμ, η αμαθέςξσρα αουή απξταίμεςαι αιςιξλξγημέμα επί ςηπ 

ρσμδοξμήπ ή μη καςάρςαρηπ ρϋγκοξσρηπ ρσμτεοϊμςχμ. 

 

Ρε πεοίπςχρη πξσ η Αμαθέςξσρα αουή απξταμθεί ϊςι ρσμςοέυει καςάρςαρη ρϋγκοξσρηπ ρσμτεοϊμςχμ, θα 

εμημεοόμει αμέρχπ ςημ Δμιαία Αουή Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ και θα λαμβάμει αμελληςί ςα καςάλληλα μέςοα, 

ρςα ξπξία μπξοεί μα ρσμπεοιλαμβάμεςαι και ξ απξκλειρμϊπ ςξσ Αμαδϊυξσ. 

 

Δάμ μια ρϋγκοξσρη ρσμτεοϊμςχμ είμαι αδϋμαςξμ μα αοθεί με άλλξμ ςοϊπξ, η Αμαθέςξσρα Αουή δϋμαςαι μα 

καςαγγείλει ςημ παοξϋρα ρϋμβαρη, καςά ςα ειδικϊςεοα ποξβλεπϊμεμα ρςημ πεοίπςχρη δ' ςηπ παο. 4 ςξσ 

άοθοξσ 73 ςξσ μ. 4412/2016. 

 

Ζ αμαθέςξσρα αουή ρσμςάρρει και απξρςέλλει ρςημ Δμιαία Αουή Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ γοαπςή έκθερη, η 

ξπξία πεοιλαμβάμει ςιπ πεοιπςόρειπ ρϋγκοξσρηπ ρσμτεοϊμςχμ πξσ εμςξπίρςηκαμ, καθόπ και ϊλα ςα 

επακϊλξσθα μέςοα πξσ ελήτθηραμ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ  24 ςξσ μ. 4412/2016 καςά ςα ειδικϊςεοα 

ποξβλεπϊμεμα ρςξ άοθοξ 341 ςξσ μ. 4412/2016. 

 

Άοθοξ 17 

Δταομξρςέξ Δίκαιξ – Δπίλσρη Διατξοόμ 

 



ΑΔΑ: 6045ΟΡ1Υ-786
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1. H παοξϋρα Ρϋμβαρη διέπεςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ Μ.4412/2016 (ΤΔΙ-147 Α/8-8-2016), ςξσ Μ. 

4782/2021 (Αο. Τ. 36/.Α’/09-03-2021), ςξσ Μ. 3871/2010 (ΤΔΙ 141 Α/17-8-2010), ςξσ Μ. 4270/2014 (ΤΔΙ 

143 Α/28-06-2014), ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκαμ και ιρυϋξσμ, ςξσπ ξ ́οξσπ ςξσ με αοιθ. 1/2023 εϋυξσπ 

Διακήοσνηπ και ςξσπ ϊοξσπ ποξρτξοάπ ςξσ αμαδϊυξσ. 

 

2. H παοξϋρα Ρϋμβαρη διέπεςαι απξκλειρςικά απϊ ςξ Δλλημικϊ Δίκαιξ και εομημεϋεςαι ρϋμτχμα με 

ασςϊ. 

 

3. Ιάθε διατξοά μεςανϋ ςχμ ρσμβαλλϊμεμχμ μεοόμ πξσ ποξκϋπςει απϊ ςιπ ρσμβάρειπ πξσ 

ρσμάπςξμςαι ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ, επιλϋεςαι με ςημ άρκηρη ποξρτσγήπ ή αγχγήπ ρςξ 

Διξικηςικϊ Δτεςείξ ςηπ Οεοιτέοειαπ, ρςημ ξπξία εκςελείςαι εκάρςη ρϋμβαρη, καςά ςα ειδικϊςεοα ξοιζϊμεμα 

ρςιπ παο. 1 έχπ και 6 ςξσ άοθοξσ 205Α ςξσ μ. 4412/2016. Οοιμ απϊ ςημ άρκηρη ςηπ ποξρτσγήπ ρςξ 

Διξικηςικϊ Δτεςείξ ποξηγείςαι σπξυοεχςικά η ςήοηρη ςηπ εμδικξταμξϋπ διαδικαρίαπ πξσ ποξβλέπεςαι ρςξ 

άοθοξ 205 ςξσ μ. 4412/2016 και ςημ παοάγοατξ 5.3 ςηπ παοξϋραπ, διατξοεςικά η ποξρτσγή 

απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. Αμ ξ αμάδξυξπ ςηπ ρϋμβαρηπ είμαι κξιμξποανία, η ποξρτσγή αρκείςαι είςε 

απϊ ςημ ίδια είςε απϊ ϊλα ςα μέλη ςηπ. Δεμ απαιςείςαι η ςήοηρη εμδικξταμξϋπ διαδικαρίαπ αμ αρκείςαι απϊ 

ςξμ εμδιατεοϊμεμξ αγχγή, ρςξ δικϊγοατξ ςηπ ξπξίαπ δεμ ρχοεϋεςαι αίςημα ακϋοχρηπ ή ςοξπξπξίηρηπ 

διξικηςικήπ ποάνηπ ή παοάλειφηπ. 

 

4. Πηςά ρσμτχμείςαι απϊ ςα ρσμβαλλϊμεμα μέοη ϊςι ςϊρξ η ποξρτσγή ρςα δικαρςήοια ϊρξ και η 

διαδικαρία εμόπιξμ ασςόμ, δεμ αμαρςέλλξσμ ςημ εκςέλερη ςηπ Ρϋμβαρηπ. Ρσμεπόπ, αμτϊςεοα ςα 

ρσμβαλλϊμεμα μέοη ξτείλξσμ μα ρσμευίζξσμ με καλή πίρςη μα εκςελξϋμ ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσπ και μα 

αρκξϋμ ςα δικαιόμαςά ςξσπ με βάρη ςη Ρϋμβαρη καθ’ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ διαδικαρίαπ  ποξρτσγήπ. 
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Κξιπξί ϊοξι 

Άπαμςεπ ξι ϊοξι ςηπ Διακήοσνηπ και ςχμ Δγγοάτχμ ςηπ Ρϋμβαρηπ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ εκςέλερη ςηπ 

παοξϋραπ απξςελξϋμ αμαπϊρπαρςξ ςμήμα ασςήπ. 

Ατξϋ ρσμςάυθηκε η παοξϋρα ρϋμβαρη ρε ςοία (3) ιρξδϋμαμα αμςίςσπα, αμαγμόρθηκε και σπξγοάτηκε 

χπ ακξλξϋθχπ απϊ ςα ρσμβαλλϊμεμα μέοη. 

ΞΘ ΡΣΛΒΑΚΚΞΛΔΜΞΘ 

 

ΓΘΑ ΖΜ Α.Δ.Λ.-Η. 

Ξ ΓΠΑΛΛΑΔΑΡ 

 

 

ΔΠ. ΘΩΑΜΜΖΡ Ι. ΡΑΒΒΑΡ 

 

ΓΘΑ ΞΜ ΑΜΑΔΞΥΞ 
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«Ραροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν για τθν Τεχνικι Υποςτιριξθ του ζργου «Joint flood risk governance and management in the Axios/Vardar 
cross border area» με ακρωνφμιο FLOODSHIELD» (MIS 5062181) που υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ 
Συνεργαςίασ Interreg “Ελλάδα – Δθμοκρατία Βόρειασ Μακεδονίασ 2014-2020”» 

 

 

Το ζργο FLOODSHIELD ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν 
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ΡΑΑΤΗΜΑ VΙII- Ενθμζρωςθ για τθν Επεξεργαςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων 

 

Ζ Αμαθέςξσρα Αουή εμημεοόμει σπϊ ςημ ιδιϊςηςά ςηπ χπ σπεϋθσμηπ επενεογαρίαπ ςξ τσρικϊ ποϊρχπξ πξσ 
σπξγοάτει ςημ ποξρτξοά χπ Οοξρτέοχμ ή χπ Μϊμιμξπ Δκποϊρχπξπ Οοξρτέοξμςξπ, ϊςι ςξ ίδιξ ή και 
ςοίςξι, κας’ εμςξλή και για λξγαοιαρμϊ ςξσ, θα επενεογάζξμςαι ςα ακϊλξσθα δεδξμέμα χπ ενήπ:  

Θ. Αμςικείμεμξ επενεογαρίαπ είμαι ςα δεδξμέμα ποξρχπικξϋ υαοακςήοα πξσ πεοιέυξμςαι ρςξσπ τακέλξσπ 
ςηπ ποξρτξοάπ και ςα απξδεικςικά μέρα ςα ξπξία σπξβάλλξμςαι ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή, ρςξ πλαίριξ ςξσ 
παοϊμςξπ Διαγχμιρμξϋ, απϊ ςξ τσρικϊ ποϊρχπξ ςξ ξπξίξ είμαι ςξ ίδιξ Οοξρτέοχμ ή Μϊμιμξπ Δκποϊρχπξπ 
Οοξρτέοξμςξπ.  

ΘΘ. Ρκξπϊπ ςηπ επενεογαρίαπ είμαι η ανιξλϊγηρη ςξσ Τακέλξσ Οοξρτξοάπ, η αμάθερη ςηπ Ρϋμβαρηπ, η 
ποξάρπιρη ςχμ δικαιχμάςχμ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, η εκπλήοχρη ςχμ εκ ςξσ μϊμξσ σπξυοεόρεχμ ςηπ 
Αμαθέςξσραπ Αουήπ και η εμ γέμει αρτάλεια και ποξρςαρία ςχμ ρσμαλλαγόμ. α δεδξμέμα 
ςασςξποξρχπίαπ και επικξιμχμίαπ θα υοηριμξπξιηθξϋμ απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή και για ςημ εμημέοχρη 
ςχμ Οοξρτεοϊμςχμ ρυεςικά με ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ.  

ΘΘΘ. Απξδέκςεπ ςχμ αμχςέοχ (σπϊ Α) δεδξμέμχμ ρςξσπ ξπξίξσπ κξιμξπξιξϋμςαι είμαι: (α) Τξοείπ ρςξσπ 
ξπξίξσπ η Αμαθέςξσρα Αουή αμαθέςει ςημ εκςέλερη ρσγκεκοιμέμχμ εμεογειόμ για λξγαοιαρμϊ ςηπ, δηλαδή 
ξι Ρϋμβξσλξι, ςα σπηοεριακά ρςελέυη, μέλη Δπιςοξπόμ Ανιξλϊγηρηπ, Υειοιρςέπ ςξσ Ζλεκςοξμικξϋ 
Διαγχμιρμξϋ και λξιπξί εμ γέμει ποξρςηθέμςεπ ςηπ, σπϊ ςξμ ϊοξ ςηπ ςήοηρηπ ρε κάθε πεοίπςχρη ςξσ 
απξοοήςξσ. (β) ξ Δημϊριξ, άλλξι δημϊριξι τξοείπ ή δικαρςικέπ αουέπ ή άλλεπ αουέπ ή δικαιξδξςικά 
ϊογαμα, ρςξ πλαίριξ ςχμ αομξδιξςήςχμ ςξσπ. (γ) Έςεοξι ρσμμεςέυξμςεπ ρςξ Διαγχμιρμϊ, ρςξ πλαίριξ ςηπ 
αουήπ ςηπ διατάμειαπ και ςξσ δικαιόμαςξπ ποξδικαρςικήπ και δικαρςικήπ ποξρςαρίαπ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ 
ρςξ Διαγχμιρμϊ, ρϋμτχμα με ςξ μϊμξ.  

IV. α δεδξμέμα θα ςηοξϋμςαι για υοξμικϊ διάρςημα ίρξ με ςη διάοκεια ςηπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, και 
μεςά ςη λήνη ασςήπ για υοξμικϊ διάρςημα πέμςε εςόμ, για μελλξμςικξϋπ τξοξλξγικξϋπ-δημξριξμξμικξϋπ ή 
ελέγυξσπ υοημαςξδξςόμ ή άλλξσπ ποξβλεπϊμεμξσπ ελέγυξσπ απϊ ςημ κείμεμη μξμξθερία, εκςϊπ εάμ η 
μξμξθερία ποξβλέπει διατξοεςική πεοίξδξ διαςήοηρηπ. Ρε πεοίπςχρη εκκοεμξδικίαπ αματξοικά με 
δημϊρια ρϋμβαρη ςα δεδξμέμα ςηοξϋμςαι μέυοι ςξ πέοαπ ςηπ εκκοεμξδικίαπ. Λεςά ςη λήνη ςχμ αμχςέοχ 
πεοιϊδχμ, ςα ποξρχπικά δεδξμέμα θα καςαρςοέτξμςαι.  

V. ξ τσρικϊ ποϊρχπξ πξσ είμαι είςε Οοξρτέοχμ είςε Μϊμιμξπ Δκποϊρχπξπ ςξσ Οοξρτέοξμςξπ, μπξοεί μα 
αρκεί κάθε μϊμιμξ δικαίχμά ςξσ ρυεςικά με ςα δεδξμέμα ποξρχπικξϋ υαοακςήοα πξσ ςξ ατξοξϋμ, 
απεσθσμϊμεμξ ρςξμ σπεϋθσμξ ποξρςαρίαπ ποξρχπικόμ δεδξμέμχμ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ.  

VI. H Αμαθέςξσρα Αουή έυει σπξυοέχρη μα λαμβάμει κάθε εϋλξγξ μέςοξ για ςη διαρτάλιρη ςξσ απϊοοηςξσ 
και ςηπ αρτάλειαπ ςηπ επενεογαρίαπ ςχμ δεδξμέμχμ και ςηπ ποξρςαρίαπ ςξσπ απϊ ςσυαία ή αθέμιςη 
καςαρςοξτή, ςσυαία απόλεια, αλλξίχρη, απαγξοεσμέμη διάδξρη ή ποϊρβαρη απϊ ξπξιξμδήπξςε και κάθε 
άλληπ μξοτή αθέμιςη επενεογαρία 
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