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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ 

 

Επωνυμία ΦΟΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΡΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ (ζδρα τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ) 

4ο χιλ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων, Ρζραμα Ιωαννίνων 

Ρόλθ Ιωάννινα 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 45445 

Τθλζφωνο 26510 21834 

Φαξ 26510 31867 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  malpi@otenet.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ΚατερίναΧιωτζλλθ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.lakepamvotis.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ο Φορζασ Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων (Φ.Δ.Λ.Ρ.Ι), Νομικό 

Ρρόςωπο Ιδιωτικοφ Δικαίου, και ανικει ςτουσ Φορείσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. Εποπτεφεται από το Υπουργείο 

Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. O Φορζασ Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων (Φ.Δ.Λ.Ρ.Ι.) 

ςυςτάκθκε με το ν. 3044/2002 (Αϋ 197), ο οποίοσ τροποποίθςε το άρκρο 15 του ν. 2742/1999 (Αϋ207) και 

άρχιςε να λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2003.  

 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.  

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ διοίκθςθ και διαχείριςθ των προςτατευόμενων 
περιοχϊν, θδιαφφλαξθ των οικοςυςτθμάτων , θ αποκατάςταςθ και διατιρθςθ τθσ οικολογικισ ιςορροπίασ 
τθσ Ραμβϊτιδασ με παράλλθλθ ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων που εναρμονίηονται με το φυςικό περιβάλλον 
και υιοκετοφν τθν αρχι τθσ αειφορίασ. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

i α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν 
θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθ διεφκυνςθ (URL): www.lakepamvotis.gr, www.diavgeia.gov.gr. 
Επίςθσδθμοςιεφεται ανακοίνωςθ ςτον τοπικό τφπο. 

β) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ.  

 

mailto:malpi@otenet.gr
http://www.lakepamvotis.gr/
http://www.lakepamvotis.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
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1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ - Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν απλοποιθμζνθ διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ του άρκρου 
117 του ν. 4412/16 και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ και τουσ ειδικότερουσ όρουσ τθσ 
παροφςασ.  

 

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Κωδ. 
ΣΑΕ 275/1. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ταμείο Συνοχισ) και από 
εκνικοφσ πόρουσ από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. ενάρικ. ζργου 
2019ΣΕ27510137). Θ ςφμβαςθ υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Υποζργου 1 «Δράςεισ διατιρθςθσ τθσ 
βιοποικιλότθτασ τθσ Ρροςτατευόμενθσ Ρεριοχισ ευκφνθσ του Φ.Δ.Λ.Ρ.Ι» τθσ Ρράξθσ : «ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΘ ΤΟΥ 
ΦΟΕΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΛΙΜΝΘΣ ΡΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΔΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΡΕΙΟΧΩΝ, 
ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Υποδομζσ Μεταφορϊν, 
Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-2020» με βάςθ τθν απόφαςθ με αρ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΡ 
ΥΜΕΡΕΑΑ 11404/16-12-2019 (Κωδ. Απόφαςθσ 8493) (ΑΔΑ: 91ΦΡ46ΜΤΛ-7ΚΟ) του Υπουργείου 
Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, Ειδικι Γραμματεία Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων Ευρωπαϊκοφ Ταμείου 
Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, Ταμείου Συνοχισ και Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ 
Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ» 
και ζχει λάβει κωδικό MIS5033228.  
 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

Μζςα από τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ο Φ.Δ.Λ.Ρ.Ι αποςκοπεί ςτθν επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ 
για τθν εκτίμθςθ τθσ οικολογικισ ςτάκμθσ τθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ, με γνϊμονα τθ διατιρθςθ του 
οικοςυςτιματοσ και αναγνϊριςθ των ςυναφϊν αναγκϊν για τθν κατάλλθλθ διαχείριςθ τθσ υδροπεριόδου 
τθσ λίμνθσ. 

Ο Φ.Δ.Λ.Ρ.Ι ζχει εντοπίςει τθν ζλλειψθ ορκισ διαχείριςθσ του υδατικοφ ιςοηυγίου τθσ λίμνθσ. Θ 
διακφμανςθ τθσ ςτάκμθσ τθσ λίμνθσ επθρεάηει αποφαςιςτικά τθ λειτουργία όλου του οικοςυςτιματοσ τθσ 

παραλίμνιασ περιοχισ. Ιδιαίτερα ςτθν παρόχκια ηϊνθ και ςε περιοχζσ με μικρό βάκοσ, οι διακυμάνςεισ 
τθσ ςτάκμθσ του νεροφ επθρεάηουν τουσ υδρόβιουσ οργανιςμοφσ (ψάρια, μακρόφυτα, πουλιά, 
βενκικάμακροαςπόνδυλα, πλαγκτό, κ.ά), ενϊ θ ςοβαρότθτα των επιπτϊςεων των μεταβολϊν τθσ 
ςτάκμθσ του νεροφ ςτισ διάφορεσ ομάδεσ οργανιςμϊν εξαρτάται από το μζγεκοσ των μεταβολϊν, τθ 
διάρκειά τουσ, το πότε λαμβάνουν χϊρα μζςα ςτθ διάρκεια του ζτουσ αλλά και τουσ οργανιςμοφσ 
που απαντοφν ςτο ςφςτθμα. Επομζνωσ, επιβάλλεται θ λιψθ διαχειριςτικϊν μζτρων ςχετικά με τον 
κακοριςμό τθσ μεταβολισ τθσ ετιςιασ ςτάκμθσ των φυςικϊν λιμναίων ςυςτθμάτων, ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται θ διατιρθςθ τθσ ποικιλομορφίασ και τθσ οικολογικισ τουσ αξίασ κακϊσ και τθσ 
βιοποικιλότθτασ που αυτά υποςτθρίηουν. 

Αυτι τθ ςτιγμι θ ςτάκμθ τθσ λίμνθσ Ραμβϊτιδασ ρυκμίηεται με κφριο κριτιριο τθν αντιπλθμμυρικι 
προςταςία και τθν άρδευςθ των καλλιεργειϊν. Σε ζνα λιμναίο οικοςφςτθμα όμωσ πρζπει να λαμβάνονται 
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υπόψθ και άλλα κριτιρια, όπωσ για παράδειγμα θ ελάχιςτθ ςτάκμθ, ϊςτε τα οικοςυςτιματα να 
διατθροφν τισ ςφνκετεσ λειτουργίεσ που επιτελοφν και τισ απορρζουςεσ πολλαπλζσ υπθρεςίεσ τουσ ωσ 
αςπίδων ςτθν κλιματικι αλλαγι, ωσ νθςίδων βιοποικιλότθτασ, ωσ πυρινων εξυπθρζτθςθσ 
κοινωνικοοικονομικϊν δραςτθριοτιτων, όπωσ θ ικανοποίθςθ των αρδευτικϊν αναγκϊν (θ λίμνθ 
ικανοποιεί το ςφνολο των αναγκϊν των αρδευόμενων καλλιεργειϊν του λεκανοπεδίου), τθσ αλιείασ, του 
τουριςμοφ, κ.ά. , αλλά και ευρφτερα ωσ κοινωνικϊν και πολιτιςτικϊν αγακϊν. Επιπλζον κα πρζπει να 
λθφκοφν υπόψθ οι αλλαγζσ που αναμζνονται από τθν κλιματικι αλλαγι και ο μετριαςμόσ των 
επιπτϊςεων τουσ. Ο κακοριςμόσ ελάχιςτθσ οικολογικισ ςτάκμθσ για τα ποτάμια και τισ λίμνεσ τθσ Ελλάδασ 
είναι επιβεβλθμζνοσ και από τθν Οδθγία 2000/60/ΕΚ. Σκοπόσ τθσ δράςθσ είναι θ ανόρκωςθ του 
οικοςυςτιματοσ τθσ λίμνθσ Ραμβϊτιδασ και θ βελτίωςθ του βακμοφ διατιρθςθσ ειδϊν Εκνικοφ και 
Ευρωπαϊκοφ ενδιαφζροντοσ. Θ δράςθ κα λειτουργιςει προσ επίρρωςθ του μζτρου Μ05Β0902: 
Ρροςδιοριςμόσ κατϊτατθσ ςτάκμθσ φυςικϊν λιμνϊν, προςδιοριςμόσ μζγιςτου εφρουσ διακφμανςθσ 
ςτάκμθσ ταμιευτιρων, όπωσ αναφζρεται ςτθν 1θ Ανακεϊρθςθ του Σχεδίου Διαχείριςθσ Λεκανϊν 
απορροισ Ροταμϊν του ΥΔ Θπείρου (EL 05)(ΦΕΚ 4664/Β’/29.12.17), όπου ςτουσ φορείσ υλοποίθςθσ 
αναφζρονται οι ΦΔΡΡ. Στο πλαίςιο αυτό υπάρχει ςυνεργαςία του Φ.Δ.Λ.Ρ.Ι. με τθ Διεφκυνςθ υδάτων τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ. Κακίςταται ςαφζσ ότι θ εν λόγω δράςθ ςε 
καμία περίπτωςθ δεν επικαλφπτει το ςφνολο του μζτρου, ωςτόςο κα τροφοδοτιςει με ςθμαντικι 
πλθροφορία και δεδομζνα τουσ ςυναρμόδιουσ φορείσ (Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου - Δυτικισ 
Μακεδονίασ - Δ/νςθ Υδάτων, Ρεριφζρεια Θπείρου -, Διμοσ Ιωαννιτϊν). 

 

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελζςματα: 

1. Θ Επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ του επικυμθτοφ εφρουσ διακφμανςθσ τθσ ςτάκμθσ τθσ λίμνθσ 
κατά τθ διάρκεια ενόσ υδρολογικοφ ζτουσ,με γνϊμονα τισ οικολογικζσ απαιτιςεισ των τφπων 
οικοτόπων και των ειδϊν που εξαρτϊνταιαπό το νερό και  

2. Θ Αναγνϊριςθ αναγκϊν για τθ ρφκμιςθ του ρυκμοφ μεταβολισ τθσ ςτάκμθσ (ιδιαίτερα κατά τθ 
διάρκεια κρίςιμων περιόδων του βιολογικοφ κφκλου ειδϊν-ςτόχων π.χ. περίοδοσ 
αναπαραγωγισ ιχκυοπανίδασ και ορνικοπανίδασ), ςυμπεριλαμβανόμενων των αναγκϊν 
ρφκμιςθσ των ειςροϊν και εκροϊν υδάτων που ελζγχονται από τεχνικά ζργα. 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV): 90711500-9(Ρεριβαλλοντικι Ραρακολοφκθςθ εκτόσ, εκτόσ αυτισ που προορίηεται για 
καταςκευαςτικά ζργα). 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 63.000€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 50.806,45€, ΦΡΑ: 12.193,55€).  

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ (Άρθρο 53 παρ.2 περιπτ. ια και άρθρο 217 του Ν.4412/2016) ορίηεται ςε 
είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ, με ζναρξθ από τθν επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ, ιτοι πζντε μινεσ για τθν 
υλοποίθςθ τθσ Α’ Φάςθσ,δεκαοκτϊ μινεσ για τθν υλοποίθςθ τθσ Β’ Φάςθσ από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και εικοςιτζςςερισμινεσ για τθν υλοποίθςθσ τθσ Γ’ Φάςθσ από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ.  
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1.4 Θεςμικό πλαίςιο 

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

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Υπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ 
Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ιςχφει, 

2. του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριςη, τον ζλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τησ 13ησ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηςη του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςη, 
ζλεγχοσ και εφαρμογή αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», όπωσ 
ιςχφει, 

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει, 

4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και 
Υπηρεςιϊν του Δημοςίου Τομζα-Τροποποίηςη Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυθμίςεισ» 
και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1, όπωσ ιςχφει, 

5. τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2011/7 τησ 
16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», όπωσ ιςχφει 

6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςη του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο», όπωσ ιςχφει, 

7. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων Συμβάςεων…», όπωσ ιςχφει, 

8. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικητικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ 
διατάξεισ”, όπωσ ιςχφει, 

9. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κϊδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ», όπωσ ιςχφει, 

10. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςη του Κϊδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ των 
άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, όπωσ ιςχφει, 

11. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”, όπωσ 
ιςχφει, 

12. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”, 
όπωσ ιςχφει, 

13. του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”, όπωσ ιςχφει, 

14. τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» , όπωσ ιςχφει, 

15. τθσ με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΡ ΥΜΕΡΕΑΑ 11404/16-12-2019 (Κωδ. Απόφαςθσ 8493) Απόφαςθσ ζνταξθσ τθσ 
πράξθσ με τίτλο «Επιχοριγθςθ του Φορζα Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ για δράςεισ διαχείριςθσ 
προςτατευόμενων περιοχϊν, ειδϊν και οικοτόπων», Κωδ. MIS 5033228. 

16. Τθν υπ’αρικμ.1 Απόφαςθ τθσ 5
θσ

 /4.6.2020 ςυνεδρίαςθσ του Δ.Σ. του Φορζα Διαχείριςθσ Λίμνθσ 
Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων με τθν οποία εγκρίκθκε θ διενζργεια του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και των όρων 
αυτοφ   
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17. τθσ απόφαςθσ ανάλθψθσ δζςμευςθσ με αρικμό ΑΔΑ: 9ΚΩΔ46Ψ8ΒΛ-Ν91 για τθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ  

18. τθν υπ’ αρικμ. 12 Απόφαςθ τθσ 5θσ /4.6.2020 Συνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Φορζα 
Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων, με τθν οποία ςυγκροτικθκε θ Επιτροπι Διενζργειασ  
Διαγωνιςμϊν& Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν.  

19. τθν με αρικμ. 284 Απόφαςθ (αρικμ. Ρρωτ. 26348/05.03.2020) του ΥΡΑΝΕ/ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. 
Κατάρτιςθσ Ετθςίων Ρρογραμμάτων, περί ζγκριςθσζνταξθσ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ) 
2020, ςτθΣΑΕ 275/1 του ζργου «Επιχοριγθςθ του Φορζα Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων για 
δράςεισ διαχείριςθσ προςτατευόμενων περιοχϊν, ειδϊν και οικοτόπων», με κωδικό ζργου 2019ΣΕ27510137 
(ΑΔΑ:99ΔΒ46ΜΤΛ-ΧΣΨ),  

20. Το ΦΕΚ 30/17-01-2020 απόφαςθ ΥΡΕΝ/ΔΡΔΑ/123772/3762/Β "Ζγκριςθ των προχπολογιςμϊν οικονομικοφ 

ζτουσ 2020 είκοςι οχτϊ (28) λειτουργοφντων Φορζων διαχείριςθσ προςτατευόμενων περιοχϊν και του 

Εκνικοφ Κζντρου Ρεριβάλλοντοσ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ (ΕΚΡΑΑ)" με τθν οποία εγκρίνεται ο 

προχπολογιςμόσ χριςθσ 2020 του Φορζα Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων  

21. Το υπ’ αρικμ. πρωτ. 630/06-07-2020 απόςπαςμα πρακτικοφ τθσ 6θσ/06-07-2020 Τακτικισ Συνεδρίαςθσ του 

ΔΣ του Φ.Δ.Λ.Ρ.Ι. «ΘΕΜΑ 1ο : Ζγκριςη τροποποίηςησ προχπολογιςμοφ ζτουσ 2020 (ΑΔΑ: ΨΑΔ146Ψ8ΒΛ-Χ15) 

22. το με κωδ. ΑΔΑΜ 20REQ006607869 Ρρωτογενζσ Αίτθμα και το 20REQ007336327 Εγκεκριμζνο Αίτθμα που 
αφοροφν τθν πρόκεςθ του Φορζα να προβεί ςτθν ςυγκεκριμζνθ παροχι υπθρεςιϊν  

23. τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 1048/21-09-2020 Ζγκριςθ Ανάλθψθσ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ (Α.Δ.Α. : ΨΔΚΓ46Ψ8ΒΛ-
ΡΑΔ) 

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

 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θΡαραςκευι02/10/2020 και ϊρα  
11:00.*δϊδεκα (12) θμζρεσ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ+ 
 

Θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν κα διενεργθκεί ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τθν 2 
Οκτωβρίου, θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 11:30. 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Θ προκιρυξθ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, 
αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Θ παροφςα Διακιρυξθ και τα παραρτιματα αυτισ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) www.lakepamvotis.grςτισ 22/09/2020. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.lakepamvotis.gr/
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Ανακοίνωςθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται ςτον τοπικό τφπο.  

Οι δαπάνεσ ανακοίνωςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτον ελλθνικό τφπο βαρφνουν, τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Θ ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό προχποκζτει και αποτελεί τεκμιριο ότι κάκε οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
πλιρθ γνϊςθ και ζχει αποδεχκεί ανεπιφφλακτα το ςφνολο των όρων που περιζχονται ςτθν παροφςα 
ςυμπεριλαμβανομζνων των Ραραρτθμάτων τθσ. 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

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

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

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

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

 θ παροφςα Διακιρυξθ (ΑΔΑΜ .......) με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ 
(Ραράρτθμα I – Ραράρτθμα VI).   

 το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+  

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

 το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ  

2.1.2 Επικοινωνία 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των πρακτικϊν, αποφάςεων, προςκλιςεων τθσ διαδικαςία 
του Διαγωνιςμοφ) τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ζχουν υποβάλει προςφορά, 
κα γίνεται εγκφρωσ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ που δθλϊνουν αυτοί ςτθν προςφορά τουσ.  

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται εγγράφωσ ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,  
το αργότερο εφτά (7) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και οι απαντιςεισ 
επί των ερωτθμάτων αναρτϊνται ςυγκεντρωτικά ςτο δικτυακό τόπο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ το αργότερο 
τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. Αιτιματα παροχισ 
διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε εκπρόκεςμα, δεν εξετάηονται. Μετά τθν 
κατάκεςθ των Ρροςφορϊν, διευκρινίςεισ ι αποκροφςεισ όρων τθσ παροφςασ δεν γίνονται δεκτζσ και 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Κανζνασ οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν μπορεί να επικαλεςκεί προφορικζσ 
απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

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

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

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

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

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, 
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο 
κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ 
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 36 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα 
αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ 
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 36 του Κϊδικα 
περί Δικθγόρων. 

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

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

2.1.5 Εγγυιςεισ 

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

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

Υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ δίνεται ςτο Ραράρτθμα V τθσ παροφςασ.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ 

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

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

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

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

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

2.2.2 Λόγοι αποκλειςμοφ 

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

2.2.2.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ: 
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α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

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

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 
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Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι 

ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ. 

2.2.2.2.Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

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

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

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

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν 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.  

ι/και 

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

Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία  
ι/και όταν θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

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

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν 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.  
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2.2.2.3. Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.2.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

2.2.2.4. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

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

2.2.3 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

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

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

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

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

2.2.4 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ, κα πρζπει:  

1. Να ζχουν μζςο κφκλο εργαςιϊν των τριϊν (3) τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων (2017, 2018 και 
2019) ίςο με το 100% του προχπολογιςμοφ τθσ υπό ανάκεςθ υπθρεςίασ. Σε περίπτωςθ που ο 
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν 
διαχειριςτικϊν χριςεων, αρκεί θ ικανοποίθςθ τθσ εν λόγω απαίτθςθσ, για όςα οικονομικά ζτθ αυτόσ 
λειτουργεί. 
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2.2.5 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Οι Οικονομικοί φορείσ κα πρζπει:  

α) Να διακζτουν κατάλλθλα τεκμθριωμζνθ και αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι ικανότθτα και 
τεχνογνωςία,και ςυγκεκριμζνα, να ζχουν ολοκλθρϊςει κατά τα τρία (3) τελευταία ζτθ (από 2017 ζωσ και 
ςιμερα) τουλάχιςτον: 

α1)Μία ςφμβαςθ με αντικείμενο τθν παρακολοφκθςθ υγροτοπικϊν οικοςυςτθμάτωνςτθν οποία θ 
ςυμμετοχι του προςφζροντοσ να ανζρχεται ςε ποςό τουλάχιςτον ίςο με το 50% τθσ αξίασ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, και 

α2)μία ςφμβαςθ με αντικείμενο τθν επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ ελάχιςτα απαιτοφμενθσ ςτάκμθσ ι 
παροχισ ςε υδάτινα ςϊματα με γνϊμονα τισ απαιτιςεισ ειδϊν ι τφπων οικοτόπων, ςτθν οποία θ 
ςυμμετοχι του προςφζροντοσ να ανζρχεται ςε ποςό τουλάχιςτον ίςο με το 50% τθσ αξίασ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, και  

α3) μία ςφμβαςθ με αντικείμενο τθν επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ δράςεων για τθ διατιρθςθ ι 
αποκατάςταςθ υγροτόπων, ςτθν οποία θ ςυμμετοχι του προςφζροντοσ να ανζρχεται ςε ποςό 
τουλάχιςτον ίςο με το 50% τθσ αξίασ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ,  

 

β) Να ςυγκροτιςουν ομάδα ζργου για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ αποτελοφμενθ από επαρκζσ ςε πλικοσ 
και επαγγελματικζσ ικανότθτεσπροςωπικό. Συγκεκριμζνα θ ομάδα ζργου απαιτείται να διακζτει κατ’ 
ελάχιςτο: 

β1) Ζναν επιςτιμονα απόφοιτο ΑΕΙ με επαγγελματικι εμπειρία πζντε (5) τουλάχιςτον ετϊν ςτθν 
παρακολοφκθςθ / αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ τφπων οικοτόπων, θ οποία 
αποδεικνφεται μζςω τθσ εκτζλεςθσ ςυναφϊν ζργων/ςυμβάςεων και 

β2) Ζναν επιςτιμονα απόφοιτο ΑΕΙ με εμπειρία πζντε (5) τουλάχιςτον ετϊν ςτθν παρακολοφκθςθ 
/ τθν αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ ειδϊνορνικοπανίδασ υδροβιοτόπων, θ οποία 
αποδεικνφεται μζςω τθσ εκτζλεςθσ ςυναφϊν ζργων/ςυμβάςεων και 

β3) Ζναν επιςτιμονα απόφοιτο ΑΕΙ με εμπειρία πζντε (5) τουλάχιςτον ετϊν ςε 
μελζτεσ/ζργα/πράξεισςυναφείσ με τθ διαχείριςθτθσ υδροπεριόδου λιμνϊν με τθ χριςθ 
υδρολογικϊν ομοιωμάτων, θ οποία αποδεικνφεται μζςω τθσ εκτζλεςθσ ςυναφϊν 
ζργων/ςυμβάςεων. 

β4) Ζναν επιςτιμονα απόφοιτο ΑΕΙ με εμπειρία πζντε (5) τουλάχιςτον ετϊν ςτθν παρακολοφκθςθ 
/ τθν αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ ειδϊν ιχκυοπανίδασ εςωτερικϊν υδάτων, θ οποία 
αποδεικνφεται μζςω τθσ εκτζλεςθσ ςυναφϊν ζργων/ςυμβάςεων. 

 

2.2.6 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να διακζτουν 
πιςτοποιθτικό ISO 9001 ι ιςοδφναμο ςε ιςχφ, το οποίο να ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο οργανιςμό, με 
πεδίο εφαρμογισ που να καλφπτει τα αντικείμενα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.  
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Σε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων, όλα τα μζλθ οφείλουν να πλθροφν το κριτιριο τθσ παροφςασ 
παραγράφου. 

2.2.7 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.4) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.5), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν παράγραφο 2.2.5 τθσ παροφςασ, οι οικονομικοί 
φορείσ, μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ 
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

2.2.8 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.8.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.3, 
2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο 
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 
Ραράρτθμα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α 
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και 
(www.hsppa.gr ). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν. 

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

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

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

 

2.2.8.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.6, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4-2.2.5). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.2.1 και 2.2.2.2 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

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

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

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

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

 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:  

α) για τθν παράγραφο 2.2.2.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του 
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διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που 
ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.2.1, 

β) για τθν παράγραφο 2.2.2.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - 
μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν 
αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του και 
επιπλζον υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά 
Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτου οποίου οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ.  

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ 
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

γ)Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.2.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να 
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ 
χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’. Οι 
επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-
Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ)για τθν παράγραφο 2.2.2.5 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον αρμόδιασ 
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ 
του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε 
βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.3. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ ι 
βεβαιϊνεται ότι, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, δεν απαιτείται θ εγγραφι τουσ ςε αυτό. 
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Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να 
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι 
τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί 
τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.3 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον 
ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ 
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

B. 3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.4 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αποςπάςματα ιςολογιςμϊν των τριϊν τελευταίων διαχειριςτικϊν ετϊν 
(2017, 2018, 2019) ςε περίπτωςθ που υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ Ιςολογιςμϊν ι Διλωςθ του ςυνολικοφ 
φψουσ του ετιςιου κφκλου εργαςιϊν, ςε περίπτωςθ που δεν υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ Ιςολογιςμϊν. Εάν 
ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, 
μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο 
κατάλλθλο ζγγραφο. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.5.α) οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν τα ακόλουκα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ 

 Ρίνακα των κυριότερων ζργων/ςυμβάςεων που εκτζλεςε κατά τα τρία (3) τελευταία ζτθ (από 2017 
ζωσ και ςιμερα)  και εμπίπτουν ςτισ προαναφερόμενεσ τρεισ κατθγορίεσ α1, α2 και α3. 

 Στοιχεία τεκμθρίωςθσ του αντικειμζνου, τθσ διάρκειασ και τθσ ολοκλιρωςθσ των ανωτζρω 
ζργων/ςυμβάςεων. Εάν ο Ρελάτθσ/χρθματοδότθσ είναι Δθμόςιοσ Φορζασ, ωσ ςτοιχεία 
τεκμθρίωςθσ υποβάλλονται αντίγραφα ςφμβαςθσ ι απόφαςθσ ζνταξθσ πράξθσ ι ιςοδφναμου 
εγγράφου και πιςτοποιθτικό ι πρωτόκολλο παραλαβισ ι βεβαίωςθ ολοκλιρωςθσ πράξθσ που 
ςυντάςςεται από τθν αρμόδια Δθμόςια Αρχι. Εάν ο Ρελάτθσ είναι Ιδιωτικόσ Οργανιςμόσ, ωσ 
ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ υποβάλλονται αντίγραφο ςυμφωνθτικοφ και εξοφλθμζνου τιμολογίου, ι 
βεβαίωςθ ι διλωςθ του ιδιϊτθ Οργανιςμοφ, με ςτοιχεία επικοινωνίασ, θ οποία κα βεβαιϊνει το 
αντικείμενο, τον προχπολογιςμό, τθ διάρκεια και τθν καλι εκτζλεςθ του ζργου. 

Ο Ρίνακασ ζργων/ςυμβάςεων πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το ακόλουκο Υπόδειγμα:  

 

Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.5.β) οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα 
ακόλουκα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ 

 

Α/Α ΡΕΛΑΤΘΣ/ 

ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣ 

ΔΙΑΚΕΙΑ/ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  
(από – ζωσ) 

ΑΞΙΑ (με 
ΦΡΑ) 

ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ 
ΡΕΙΓΑΦΘ  

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
(δικαιοφχοσ/εταίροσ/ 
υπεργολάβοσ και 
ποςοςτό) 
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 Ρίνακα με τα μζλθ τθσ ομάδασ ζργου ςε αντιςτοίχιςθ  με τισ ανωτζρω ειδικότθτεσ β1, β2, β3. 

 Βιογραφικά Σθμειϊματα των μελϊν τθσ ομάδασ ζργου,  με αναφορά ςτουσ τίτλουσ ςπουδϊν, τθν 
επαγγελματικι εμπειρία και τα εκτελεςκζνα ζργα, από τα οποία να αποδεικνφονται ευκζωσ θ 
γνϊςθ και εμπειρία που ηθτϊνται. Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει διευκρινίςεισ ι 
ςυμπλθρϊςεισ επί των υποβλθκζντων βιογραφικϊν ςθμειωμάτων, όπου κρίνει ότι απαιτείται. 

 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 
οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό ISO 9001 ι ιςοδφναμο.  

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ κωδικοποιθμζνα καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, 
ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). 
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ 
των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ 
οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του 
οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

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

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

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

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

Β.8.Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.  

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ 

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ.  
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Ειδικότερα, γίνεται αξιολόγθςθ τθσ Τεχνικισ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ και χρθςιμοποιείται 
ςυντελεςτισ βαρφτθτασ τόςο για τθν Τεχνικι όςο και για τθν Οικονομικι Ρροςφορά. 

Θ αξιολόγθςθ Τεχνικισ Ρροςφοράσ γίνεται βάςει των κάτωκι κριτθρίων.   

 

ΚΙΤΗΙΟ ΡΕΙΓΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 Κατανόθςθ του αντικειμζνου, των απαιτιςεων και τθσ 
ςκοπιμότθτασ του Ζργου και κατάλλθλθ περιγραφι και 
ανάλυςθ του ζργου ςε επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ 

30% 

Κ2 Ανάπτυξθ κατάλλθλου τρόπου προςζγγιςθσ και 
αποτελεςματικισ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ του ζργου 

30% 

Κ3 Δομι οργανωτικοφ ςχιματοσ 25% 

Κ4 Οργάνωςθ / ροι του ζργου 15% 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΗΤΑΣ                                         100% 

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν 

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

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.  

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι 
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το 
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο:   

ΣΤΡ = 0,3*Κ1 + 0,3*Κ2 + 0,25*Κ3 + 0,15*Κ4  

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ 
από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

Οι Οικονομικζσ Ρροςφορζσ βακμολογοφνται ςε εκατονταβάκμια κλίμακα και θ βακμολογία τθσ κάκε 
οικονομικισ προςφοράσ ΟΡι είναι:   

ΣΟΡ = 100 x  ( 1 - ΟΡι / ΡΑ )  

όπου:  

ΣΟΡ: θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε οικονομικισ προςφοράσ  

ΟΡι: το προςφερόμενο ποςό κάκε πρόταςθσ  

ΡΑ: θ προεκτιμϊμενθ αμοιβι 

Κατά το ςτάδιο τθσ Τελικισ Αξιολόγθςθσ, υπολογίηεται θ ςυνολικι βακμολογία των προςφορϊν και 
πραγματοποιείται θ κατάταξι τουσ κατά φκίνουςα τάξθ με βάςθ τον παρακάτω τφπο: 

ΤΒΑ = 100* (0,80 * ΣΤΡ + 0,20 * ΣΟΡ)  
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όπου:  

ΤΒΑ: ο τελικόσ βακμόσ αξιολόγθςθσ κάκε προςφοράσ,   

ΣΤΡ: θ ςυνολικι βακμολογία του κριτθρίου τθσ τεχνικισ προςφοράσ  

ΣOΡ: θ ςυνολικι βακμολογία του κριτθρίου τθσ οικονομικισ προςφοράσ  

Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθν βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ - τιμισ, 
είναι θ προςφορά με τθν μεγαλφτερθ ςυνολικι βακμολογία ΤΒΑ. 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςταΡαραρτιματα ΙΙ, ΙΙΙ και IV τθσ 
Διακιρυξθσ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.  

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

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν 

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ μζςω ταχυδρομείου, ταχυμεταφορζα, 
αυτοπροςϊπωσ ι με ειδικά προσ τοφτο εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο ςτα γραφεία ςτθν ζδρα τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ (παράγραφοσ 1.1) μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα 
διακιρυξθ (παράγραφοσ 1.5), ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε ενιαίο φάκελο. Θ προςφορά κα πρζπει να 
περιλαμβάνεται και ςε θλεκτρονικι μορφι (ςε δίςκοCD ι DVD) 

2.4.2.2.Οι προςφορζσ που υποβάλλονται μετά τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν, δεν 
αποςφραγίηονται αλλά επιςτρζφονται ωσ εκπρόκεςμεσ. Θ ευκφνθ τθσ ζγκαιρθσ άφιξθσ τθσ προςφοράσ 
βαρφνει αποκλειςτικά τουσ οικονομικοφσ φορείσ και δεν αναγνωρίηεται κακυςτζρθςθ ακόμθ και για 
λόγουσ ανωτζρασ βίασ. 

2.4.2.3. Οι προςφορζσ κατατίκενται, επί ποινι αποκλειςμοφ, μζςα ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο που 
πρζπει να περιλαμβάνει όλα όςα κακορίηονται ςτθν παροφςα. Οι φάκελοι με τισ προςφορζσ πρζπει 
απαραίτθτα να φζρουν τθν επωνυμία και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του οικονομικοφ φορζα/μελϊν τθσ 
υποψιφιασ ζνωςθσ κακϊσ επίςθσ και τισ ενδείξεισ:  

Ρροςφορά 
για τισ υπθρεςίεσ «Τεκμθρίωςθ πρόταςθσ κακοριςμοφ τθσ οικολογικισ ςτάκμθσ τθσ Λίμνθσ 

Ραμβϊτιδασ»  
Φορζασ Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων 

Αρ. πρωτ. Διακιρυξθσ: 1049/21/9/2020 
Θμερομθνία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ: 2.10.2020 
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2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζνα ςφραγιςμζνο (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον 
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.4.3 και το Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ παροφςασ. 

(β) ζνα ςφραγιςμζνο (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.4.4 τθσ παροφςασ και το Ραράρτθμα IV τθσ παροφςασ.  

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

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

2.4.2.5. Οι προςφορζσ πρζπει να είναι δακτυλογραφθμζνεσ και να μθν φζρουν παράτυπεσ διορκϊςεισ 
(ςβθςίματα, διαγραφζσ, προςκικεσ κλπ). Αν υπάρχουν διορκϊςεισ, προςκικεσ κλπ κα πρζπει να είναι 
κακαρογραμμζνεσ και μονογεγραμμζνεσ από τον προςφζροντα ι τον εκπρόςωπό του, θ δε αρμόδια 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ κατά τον ζλεγχο κα μονογράψει τισ διορκϊςεισ κλπ, και γενικά κα 
επιβεβαιϊςει ότι ζγιναν πριν από τθν αποςφράγιςθ τθσ προςφοράσ. Ρροςφορά απορρίπτεται όταν 
περιζχει διορκϊςεισ, οι οποίεσ τθν κακιςτοφν αςαφι κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ.  

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά» 

2.4.3.1Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν: 

Το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ 
ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ 
(Ραράρτθμα ΙΙ).  

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

Το ΤΕΥΔ πρζπει να είναι κατάλλθλα ςυμπλθρωμζνο, ϊςτε να καλφπτονται με ςαφινεια οι απαιτιςεισ τθσ 
ποιοτικισ επιλογισ. 

2.4.3.2HΤεχνικι Ρροςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτο Ραράρτθμα  Ι τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι 
ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ςτοιχεία, βάςει των 
οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ 
αναφερόμενα ςτθν παρ. 2.3.2 και ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ παροφςασ. . 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 
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2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα ΙV τθσ διακιρυξθσ.  

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

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

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.  

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται 
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ.  

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 8 μθνϊν 
από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

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

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα 
Αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω 
αρχικι διάρκεια. 

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

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

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

HΑνακζτουςα Αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

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

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

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφεικαι ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και 
ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων,  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 

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

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν 

3.1.1 Αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτισ 2 Οκτωβρίου, θμζρα Ραραςκευικαι ϊρα 11:30 ςτα γραφεία τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, ωσ ακολοφκωσ. 

Το αρμόδιο για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ) ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» ςε ανοιχτι 
ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ τθν2 Οκτωβρίου και ϊρα 11:30 

 Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ τθσ 
Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ, κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι  

 Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ» ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ τθσ 
Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ, κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι  

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο 
ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν 
επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 
Συγκεκριμζνα, θ Ανακζτουςα Αρχι κατόπιν αιτιματοσ οποιουδιποτε προςφζροντα, ορίηει θμερομθνία, 
ϊρα και τόπο όπου μποροφν οι οικονομικοί φορείσ να ελζγξουν τισ λοιπζσ προςφορζσ. Απαγορεφεται θ 
απομάκρυνςθ οποιουδιποτε εγγράφου από τουσ φακζλουσ των προςφορϊν και θ λιψθ αντιγράφων. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ 
αυτϊν μζςω τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων 
διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

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

β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι ι/και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν 
με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Τα ανωτζρω υπό ςτοιχεία α και β ςτάδια 
μπορεί να γίνονται και ενιαία. 
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γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ 
κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν 
αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν Ανακζτουςα Αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν 
που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.  

δ) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και ςυντάςςει 
πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των 
προςφορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ 
αναδόχου.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
Ανακζτουςα Αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

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

Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ,θ Ανακζτουςα Αρχι 
επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ 
προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των 
οικονομικϊν φορζων. 

Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία κοινοποιείται  ςτουσ προςφζροντεσ.  

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.  

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ - Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι αποςτζλλει ςχετικι πρόςκλθςθ ςτον 
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, 
τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν 
παράγραφο 2.2.8.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ 
επιλογισ των παραγράφων 2.2.3 - 2.2.6  αυτισ. 

Τα δικαιολογθτικά υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται 
ςτο αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ. Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν 
ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ 
προθγοφμενθσ παραγράφου αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι 
ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ 
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των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ 
αρχζσ.  

Το παρόν εφαρμόηεται αναλόγωσ και ςτισ περιπτϊςεισ που θ Ανακζτουςα Αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ 
των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, 
κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παράγραφοσ 5 εδάφιο αϋ του ν. 4412, τθρουμζνων των αρχϊν 
τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.  

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

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου και ακολουκείται θ διαδικαςία του παρόντοσ 
άρκρου για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι 

ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι 

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.2 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.3 ζωσ 2.2.6 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ. 

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.3 -2.2.6 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται. 

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

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που δεν ζχει αποκλειςκεί 
οριςτικά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο.  

Επί τθσ Απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί ζνςταςθ 

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με 
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4. 

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ Ανακζτουςα Αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. 
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Θ ΑνακζτουςαΑρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό 
ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα 
που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Ενςτάςεισ 

1. Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ 
τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ.  

Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι 
το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ ι τθν αποςτολι 
τθσ πρόςκλθςθσ, κατά περίπτωςθ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.  

2. Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία αποφαςίηει εντόσ προκεςμίασ 
δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ οποία μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικά 
μζςα. Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ Ανακζτουςα Αρχι 
αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν 
άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό 
τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι  παράβολου, υπζρ του 
Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το 
παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 

3. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ, Οικονομικϊν και 
Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων μπορεί να αναπροςαρμόηεται το φψοσ του ανωτζρω 
παράβολου. 

4. Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ τθσ παραγράφου 1 και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ 
τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ. 

5. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ 
πράξθσ ι τθσ παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ τθσ 
προθγοφμενθσ παραγράφου, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 
κατά τα οριηόμενα ςτο π.δ. 18/1989 (Αϋ 8). 

Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ τθσ παραγράφου 1 αποτελεί  προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων 
βοθκθμάτων του παρόντοσ. Ρζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν 
προβλεπόμενθ από γενικι διάταξθ ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ.  

Το παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).  
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3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

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

Επιςθμαίνεται ότι θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ ι θ αποδοχι ωσ παραδεκτισ μίασ μόνο προςφοράσ 
δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

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

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με 
το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα V τθσ παροφςασ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 
4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ζναντι του αναδόχου.  

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

Δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ, ςυνεπϊσ δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ εγγυθτικισ 
προκαταβολισ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται τμθματικά, ανά φάςθ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του ςυνόλου των παραδοτζων τθσ αντίςτοιχθσ φάςθσ. Συγκεκριμζνα, με τθν οριςτικι 
παραλαβι τθσ Φάςθσ Α, αποδεςμεφεται το 30% τθσ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ που ζχει προςκομίςει ο 
ανάδοχοσ, με τθν οριςτικι παραλαβι τθσ Φάςθσ Β, αποδεςμεφεται το 50% τθσ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 
που ζχει προςκομίςει ο ανάδοχοσ, ενϊ με τθν ολοκλιρωςθ και τθν οριςτικι παραλαβι τθσ Φάςθσ Γ, 
αποδεςμεφεται και το υπόλοιπο 20% τθσ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ.  
 
Για τθν ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ 
οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, 
θ παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα προβλεπόμενα, των 
παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.» 
 

4.2  Συμβατικό πλαίςιο – Εφαρμοςτζα νομοκεςία 

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

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  
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Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Υπεργολαβία 

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

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

4.4.3. Θ Ανακζτουςα Αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.2 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.8.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

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

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου.  

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  
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β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.2.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

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

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ 

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί βάςει των παραδοτζων, ςφμφωνα με τον παρακάτω 
τρόπο:  

 Χοριγθςθ ποςοφ 30% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ με τθν ζγκριςθ τθσ Α’ Φάςθσ.  

 Χοριγθςθ ποςοφ 50% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ με τθν ζγκριςθ τθσ Β’ Φάςθσ.  

 Χοριγθςθ ποςοφ 20% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ με τθν ζγκριςθ τθσ Γ’ Φάςθσ.  

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

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

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων 
τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν.4412/2016). 

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

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ 

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

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι 
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) 
θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  
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Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για παροχι 
εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  

5.2.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ροινικζσ ριτρεσ δφναται να 
επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν 
τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των 
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ 
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ 
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 
δ) για τυχόν άλλεσ ποινικζσ ριτρεσ που επιβάλλονται για πλθμμελι εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν 
υποχρεϊςεων, το ςφνολο των ποινικϊν ρθτρϊν δεν μπορεί να υπερβαίνει το δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ αν αιτιολογθμζνα θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίςει άλλωσ. 
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων  
των παραγράφων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ) και 6.4. (Απόρριψθ παραδοτζων 
– Αντικατάςταςθ), να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν 
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ τθσ Σφμβαςθσ, θ οποία και κα ειςθγείται  ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 
για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν 
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των 
ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ 
επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ δφνανται να ορίηονται και 
άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ 
οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν 
περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του 
επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ 
τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ 

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε 24 μινεσ και προβλζπεται τμθματικζσ παραδόςεισ ωσ 
ακολοφκωσ:  

Α’ φάςθ (5 μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ) 

Ραραδοτζα: 

Ρ.Α.1:  Συγκζντρωςθ πλθροφοριϊν για τθ βιοποικιλότθτα τθσ λίμνθσ Ραμβϊτιδασ, με ζμφαςθ 
ςτα είδθ και τα ενδιαιτιματα που εξαρτϊνται άμεςα από τθ διακφμανςθ τθσ ςτάκμθσ τθσ.  
Ρ.Α.2.: Συγκζντρωςθ πλθροφοριϊν για τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ τθσ διαχείριςθσ των 
υδατικϊν πόρων ςτθ λεκάνθ απορροισ τθσ λίμνθσ Ραμβϊτιδασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
υδάτων τθσ. 

 

Β’ φάςθ (18 μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ) 

Ραραδοτζα:  

Ρ.Β.1 : ‘Ζκκεςθ αποτφπωςθσ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ ςτο 
οικοςφςτθμα τθσ λίμνθσ Ραμβϊτιδασ  
Ρ.Β.2 : Ζκκεςθ αποτφπωςθσ τθσ υφιςτάμενθσ διαχείριςθσ των υδατικϊν πόρων ςτθ λεκάνθ 
απορροισ τθσ λίμνθσ Ραμβϊτιδασ 
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Ρ.Β.3: Ανάλυςθ των απαιτιςεων τθσ βιοποικιλότθτασ ςε ελάχιςτθ και μζγιςτθ εποχικι ςτάκμθ 
ςτθ λίμνθ Ραμβϊτιδα 
 

Γ’ φάςθ (24 μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ) 

Ραραδοτζα:  

Ρ.Γ.1 : Ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ πρόταςθσ για τον κακοριςμό τθσ μζγιςτθσ και ελάχιςτθσ 
οικολογικισ ςτάκμθσ ςτθν Ραμβϊτιδα, με βάςθ τισ υδατικζσ απαιτιςεισ των ειδϊν και των 
ενδιαιτθμάτων τουσ ςτο οικοςφςτθμα τθσ λίμνθσ 
Ρ.Γ.2 : Ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ αναγκϊν διαχείριςθσ του υδατικοφ ιςοηυγίου τθσ λίμνθσ με 
γνϊμονα τθ διατιρθςθ του οικοςυςτιματοσ και ανάλυςθ αιτιολογθμζνων προτάςεων.  
 

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

6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

1. Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 

2. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 
ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, β) είτε ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 4. Τα ανωτζρω 
εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ. 

3. Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ 
παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων και ςυνεπϊσ 
αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 

4. Για τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου 3 ορίηονται τα ακόλουκα: 

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

β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ 
των οριηόμενων ςτο άρκρο 220 του ν. 4412/2016. 

5. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του 
παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ παραγράφου 2 ι 
πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3,κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςτεί αυτοδίκαια. 

6. Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου (παρ.6 άρκρου 219 του ν. 4412/2016), ςτθν οποία δεν 
μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 1. Θ παραπάνω επιτροπι 
παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και 
ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων. 

Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των 
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα 
ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ 
ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι 
μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ 
παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.  
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ 

 

ΜΕΟΣ Α - ΡΕΙΓΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μζςα από τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ο Φορζασ Διαχείριςθσ τθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ 
αποςκοπεί ςτθν επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ για τθν εκτίμθςθ τθσ οικολογικισ ςτάκμθσ τθσ Λίμνθσ 
Ραμβϊτιδασ, με γνϊμονα τθ διατιρθςθ του οικοςυςτιματοσ και αναγνϊριςθ των ςυναφϊν αναγκϊν για 
τθν κατάλλθλθ διαχείριςθ τθσ υδροπεριόδου τθσ λίμνθσ. 

Ο Φ.Δ.Λ.Ρ. ζχει εντοπίςει τθν ζλλειψθ ορκισ διαχείριςθσ του υδατικοφ ιςοηυγίου τθσ λίμνθσ. Θ 
διακφμανςθ τθσ ςτάκμθσ τθσ λίμνθσ επθρεάηει αποφαςιςτικά τθ λειτουργία όλου του οικοςυςτιματοσ τθσ 

παραλίμνιασ περιοχισ. Ιδιαίτερα ςτθν παρόχκια ηϊνθ και ςε περιοχζσ με μικρό βάκοσ, οι διακυμάνςεισ 
τθσ ςτάκμθσ του νεροφ επθρεάηουν τουσ υδρόβιουσ οργανιςμοφσ (ψάρια, μακρόφυτα, πουλιά, 
βενκικάμακροαςπόνδυλα, πλαγκτό, κ.ά), ενϊ θ ςοβαρότθτα των επιπτϊςεων των μεταβολϊν τθσ 
ςτάκμθσ του νεροφ ςτισ διάφορεσ ομάδεσ οργανιςμϊν εξαρτάται από το μζγεκοσ των μεταβολϊν, τθ 
διάρκειά τουσ, το πότε λαμβάνουν χϊρα μζςα ςτθ διάρκεια του ζτουσ αλλά τουσ οργανιςμοφσ που 
απαντοφν ςτο ςφςτθμα. Επομζνωσ, επιβάλλεται θ λιψθ διαχειριςτικϊν μζτρων ςχετικά με τον 
κακοριςμό τθσ μεταβολισ τθσ ετιςιασ ςτάκμθσ των φυςικϊν λιμναίων ςυςτθμάτων, ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται θ διατιρθςθ τθσ ποικιλομορφίασ και τθσ οικολογικισ τουσ αξίασ κακϊσ και τθσ 
βιοποικιλότθτασ που αυτά υποςτθρίηουν. 

Αυτι τθ ςτιγμι θ ςτάκμθ τθσ λίμνθσ Ραμβϊτιδασ ρυκμίηεται με κφριο κριτιριο τθν αντιπλθμμυρικι 
προςταςία. Σε ζνα λιμναίο οικοςφςτθμα όμωσ πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ και άλλα κριτιρια, όπωσ για 
παράδειγμα θ ελάχιςτθ ςτάκμθ, ϊςτε τα οικοςυςτιματα να διατθροφν τισ ςφνκετεσ λειτουργίεσ που 
επιτελοφν και τισ απορρζουςεσ πολλαπλζσ υπθρεςίεσ τουσ ωσ αςπίδων ςτθν κλιματικι αλλαγι, ωσ 
νθςίδων βιοποικιλότθτασ, ωσπυρινων εξυπθρζτθςθσ κοινωνικοοικονομικϊν δραςτθριοτιτων, όπωσ θ 
ικανοποίθςθ των αρδευτικϊν αναγκϊν (θ λίμνθ ικανοποιεί το ςφνολο των αναγκϊν των αρδευόμενων 
καλλιεργειϊν του λεκανοπεδίου), τθσ αλιείασ,του τουριςμοφ, κ.ά. , αλλά και ευρφτερα ωσ κοινωνικϊν και 
πολιτιςτικϊν αγακϊν. Επιπλζον κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ οι αλλαγζσ που αναμζνονται από τθν 
κλιματικι αλλαγι και ο μετριαςμόσ των επιπτϊςεων τουσ. Ο κακοριςμόσ ελάχιςτθσ οικολογικισ ςτάκμθσ 
για τα ποτάμια και τισ λίμνεσ τθσ Ελλάδασ είναι επιβεβλθμζνοσ  από τθν Οδθγία 2000/60/ΕΚ. Σκοπόσ τθσ 
δράςθσ είναι θ ανόρκωςθ του οικοςυςτιματοσ τθσ λίμνθσ Ραμβϊτιδασ και θ βελτίωςθ του βακμοφ 
διατιρθςθσ ειδϊν Εκνικοφ και Ευρωπαϊκοφ ενδιαφζροντοσ.  

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελζςματα: 

1. Θ Επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ του επικυμθτοφ εφρουσ διακφμανςθσ τθσ ςτάκμθσ τθσ λίμνθσ 
κατά τθ διάρκεια ενόσ υδρολογικοφ ζτουσ ,με γνϊμονα τισ οικολογικζσ απαιτιςεισ των τφπων 
οικοτόπων και των ειδϊν που εξαρτϊνταιαπό το νερό  και  

2. Θ Αναγνϊριςθ αναγκϊν για τθ ρφκμιςθ του ρυκμοφ μεταβολισ τθσ ςτάκμθσ (ιδιαίτερα κατά τθ 
διάρκεια κρίςιμων περιόδων του βιολογικοφ κφκλου ειδϊν-ςτόχων π.χ. περίοδοσ 
αναπαραγωγισ ιχκυοπανίδασ και ορνικοπανίδασ), ςυμπεριλαμβανόμενων των αναγκϊν 
ρφκμιςθσ των ειςροϊν και εκροϊν υδάτων που ελζγχονται από τεχνικά ζργα. 
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Επί μζρουσΕνζργειεσ/Εργαςίεσ 

 Συγκζντρωςθ πλθροφοριϊν για τθ βιοποικιλότθτα τθσ λίμνθσ με ζμφαςθ ςτα είδθ τα οποία 
εξαρτϊνται άμεςα από τθ διακφμανςθ τθσ ςτάκμθσ (π.χ. ιχκυοπανίδα, ορνικοπανίδα, 
μακρόφυτα). Ειδικότερα, κα ςυλλεχκοφν διακζςιμεσ πλθροφορίεσ για τθν αναπαραγωγι των 
ειδϊν, τθ δίαιτα και τα ενδιαιτιματα/μικροενδιαιτιματα που προτιμοφν (π.χ. ζναρξθ και διάρκεια 
αναπαραγωγικισ περιόδου, προτιμιςεισ ςε αναπαραγωγικό υπόςτρωμα).  

 Συγκζντρωςθ πλθροφοριϊν για τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ τθσ διαχείριςθσ των υδατικϊν πόρων 
ςτθ λεκάνθ απορροισ τθσ λίμνθσ ςυμπεριλαμβανομζνων των υδάτων τθσ (επαφζσ με αρμόδιουσ 
φορείσ διαχείριςθσ και χριςθσ των υδάτων και αναηιτθςθ δεδομζνων από ςχετικζσ μελζτεσ και 
ζρευνεσ διαχείριςθσ και επάρκειασ υδατικϊν πόρων ςτθ λεκάνθ απορροισ τθσ λίμνθσ. 

 Επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ πρόταςθσ για τον κακοριςμό μζγιςτθσ και ελάχιςτθσ ςτάκμθσ τθσ 
λίμνθσ – χρονικά προςδιοριςμζνεσ – με βάςθ τισ υδατικζσ απαιτιςεισ οικοτόπων και ειδϊν-ςτόχων 
(π.χ. ιχκυοπανίδασ, ορνικοπανίδασ) και των ενδιαιτθμάτων τουσ ςτο οικοςφςτθμα τθσ λίμνθσ. Ο 
κακοριςμόσ των απαιτιςεων των τφπων οικοτόπων κα βαςιςκεί ςτισ οικολογικζσ απαιτιςεισ των 
κυρίαρχων δομικϊν και λειτουργικϊν ειδϊν που ςυνκζτουν τθ βλάςτθςθ κάκε τφπου οικοτόπου. 
Ειδικότερα κα λθφκοφν υπόψθ παράμετροι που επθρεάηουν κατ’ ελάχιςτον τισ φυτοκοινωνίεσ 
επιλεγμζνων υδροβίων μακροφφτων (περιλαμβανομζνων των ελοφφτων τα οποία ςυνκζτουν τουσ 
καλαμϊνεσ), ϊςτε να υποδειχκοφν όρια διακυμάνςεων ςτθ ςτάκμθ τθσ λίμνθσπου διαςφαλίηουν 
τθν μθ υποβάκμιςι τουσ. Ο κακοριςμόσ των απαιτιςεων τθσ ιχκυοπανίδασ κα βαςιςκεί ςτισ  
απαιτιςεισ επιλεγμζνων ειδϊν, των οποίων θ παρουςία ςτθ λίμνθ κα ζχει επιβεβαιωκεί. 
Ειδικότερα, κα λθφκοφν υπόψθ παράμετροι που διακρίνουν τα είδθ ςε λειτουργικζσ ομάδεσ βάςει 
του ενδιαιτιματοσ που προτιμοφν (βενκοπελαγικά, βενκικά), τθσ διατροφισ τουσ (π.χ.  παμφάγα, 
βενκοφάγα, πλαγκτοφάγα, φυτοφάγα, ιχκυοφάγα), του αναπαραγωγικοφ υποςτρϊματοσ που 
προτιμοφν (π.χ. λικόφιλα, φυτολικόφιλα, φυτόφιλα, πελαγόφιλα, οςτρακόφιλα, ψαμμόφιλα, 
ωοηωοτόκα). Ο κακοριςμόσ των απαιτιςεων τθσ ορνικοπανίδασ κα βαςιςκεί επίςθσ ςτισ  
απαιτιςεισ επιλεγμζνων ειδϊν, των οποίων θ παρουςία ςτθ λίμνθ κα ζχει επιβεβαιωκεί. 
Ειδικότερα, κα λθφκοφν υπόψθ παράμετροι που αφοροφν ςτα ενδιαιτιματα αναπαραγωγισ, ι 
και τροφολθψίασ. Ζμφαςθ κα δοκεί ςε είδθ τα οποία φωλιάηουν ςε νθςίδεσ και αναχϊματα, 
κακϊσ αυτά είναι που επθρεάηονται άμεςα από τισ διακυμάνςεισ του βάκουσ του νεροφ ςτισ 
κρίςιμεσ περιόδουσ αναπαραγωγισ.  

 Εκτίμθςθ των ειςροϊν και εκροϊν τθσ λίμνθσ υπό τθν υφιςτάμενθ διαχείριςθ των υδάτων τθσ και 
πρόταςθ μζτρων για τθν επίτευξθ τθσ προτεινόμενθσ ελάχιςτθσ και μζγιςτθσ ςτάκμθσ. Για τθν 
ποςοτικι εκτίμθςθ των ειςροϊν και εκροϊν προσ και από τθ λίμνθ, κα αναπτυχκεί το υδρολογικό 
ομοίωμα ολόκλθρθσ τθσ λεκάνθσ απορροισ τθσ λίμνθσ, ςτο οποίο επιπλζον των κλιματικϊν, 
τοπογραφικϊν, εδαφολογικϊν και υδρογεωλογικϊν παραμζτρων, κα προςομοιϊνονται οι 
υφιςτάμενεσ χριςεισ και οι ανάγκεσ τουσ ςε νερό. Το ςφςτθμα προςομοίωςθσ που κα 
χρθςιμοποιθκεί κα προςδιοριςτικό και χωρικά και χρονικά πλιρωσ κατανεμθμζνο. 

 Αιτιολογθμζνεσ προτάςεισ που απορρζουν από τισ ανάγκεσ διατιρθςθσ του οικοςυςτιματοσ, οι 
οποίεσ να λθφκοφν υπόψθ για τθν κατάλλθλθ διαχείριςθ τθσ υδροπεριόδου τθσ λίμνθσ με ςκοπό 
τθν επίτευξθ τθσ ελάχιςτθσ και μζγιςτθσ ςτάκμθσ ς’ αυτιν. Το υδρολογικό ομοίωμα, κα 
χρθςιμοποιθκεί για τθ δθμιουργία εναλλακτικϊν ςεναρίων διαχείριςθσ των ειςροϊν και των 
εκροϊν υδάτων ςτθ λίμνθ με ςκοπό τθν αξιολόγθςι τουσ ωσ προσ τθν επίτευξθ τθσ επικυμθτισ 
ελάχιςτθσ και μζγιςτθσ ςτάκμθσ ςτθ λίμνθ.  
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Εφόςον απαιτθκοφν ςτοιχεία πζραν των βιβλιογραφικϊν πθγϊν και των ιδθ διακζςιμων δεδομζνων, 
είναι δυνατό να γίνουν καταγραφζσ, με ευκφνθ του Αναδόχου, ι μετριςεισ, ποςοτικϊν και ποιοτικϊν 
ςτοιχείων κατά περίπτωςθ.  

Εφόςον απαιτθκοφν εργαςίεσ πεδίου και χριςθ των κατάλλθλων οργάνων, ο ανάδοχοσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να κατζχει ι να εκμιςκϊςει τον κατάλλθλο εξοπλιςμό, προκειμζνου να εξαςφαλίςει το 
πλικοσ και τθν αξιοπιςτία των μετριςεων, όπωσ και τθν επεξεργαςία τουσ (λογιςμικό). 

Στα παραδοτζα κα ςυμπεριλαμβάνονται όλοι οι αναγκαίοι χάρτεσ, ςχζδια και πίνακεσ που κα υποςτθρίηουν τθν 
ανάλυςθ των κειμζνων, κακϊσ και όςα πρωτογενι δεδομζναςυλλζχκθκαν κατά  τθν εκπόνθςθ των 
παραδοτζων. 

Διάρκεια ςφμβαςθσ – Χρόνοι παράδοςθσ – Ραραδοτζα  

Θ παράδοςθ των Υπθρεςιϊν κα γίνεται τμθματικά με τθν περάτωςθ των επιμζρουσ παραδοτζων μζςα ςτισ 
προκεςμίεσ που κακορίηονται ςτο χρονοδιάγραμμα παροχισ των Υπθρεςιϊν. Θ παραλαβι των Υπθρεςιϊν 
κα γίνεται από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ, τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Ειδικότερα οι προκεςμίεσ παράδοςθσ κακορίηονται ωσ εξισ: 

Α’ φάςθ (5 μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ) 

Ραραδοτζα: 

Ρ.Α.1: Συγκζντρωςθ πλθροφοριϊν για τθ βιοποικιλότθτα τθσ λίμνθσ Ραμβϊτιδασ, με ζμφαςθ 
ςτα είδθ και τα ενδιαιτιματα που εξαρτϊνται άμεςα από τθ διακφμανςθ τθσ ςτάκμθσ τθσ.  
Ρ.Α.2.: Συγκζντρωςθ πλθροφοριϊν για τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ τθσ διαχείριςθσ των 
υδατικϊν πόρων ςτθ λεκάνθ απορροισ τθσ λίμνθσ Ραμβϊτιδασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
υδάτων τθσ. 

 

Β’ φάςθ (18 μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ) 

Ραραδοτζα:  

Ρ.Β.1 : Ζκκεςθ αποτφπωςθσ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ ςτο 
οικοςφςτθμα τθσ λίμνθσ Ραμβϊτιδασ  
Ρ.Β.2 : Ζκκεςθ αποτφπωςθσ τθσ υφιςτάμενθσ διαχείριςθσ των υδατικϊν πόρων ςτθ λεκάνθ 
απορροισ τθσ λίμνθσ Ραμβϊτιδασ 
Ρ.Β.3: Ανάλυςθ των απαιτιςεων τθσ βιοποικιλότθτασ ςε ελάχιςτθ και μζγιςτθ εποχικι ςτάκμθ 
ςτθ λίμνθ Ραμβϊτιδα 
 

Γ’ φάςθ (24 μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ) 
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Ραραδοτζα:  

Ρ.Γ.1 : Ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ πρόταςθσ για τον κακοριςμό τθσ μζγιςτθσ και ελάχιςτθσ 
οικολογικισ ςτάκμθσ ςτθν Ραμβϊτιδα, με βάςθ τισ υδατικζσ απαιτιςεισ των ειδϊν και των 
ενδιαιτθμάτων τουσ ςτο οικοςφςτθμα τθσ λίμνθσ 
Ρ.Γ.2 : Ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ αναγκϊν διαχείριςθσ του υδατικοφ ιςοηυγίου τθσ λίμνθσ με 
γνϊμονα τθ διατιρθςθ του οικοςυςτιματοσ και ανάλυςθ αιτιολογθμζνων προτάςεων.  

 

Τόποσ υλοποίθςθσ/ παροχισ των υπθρεςιϊν: Φορζασ Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων, 4οχλμ. 
Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων, Ρζραμα Ιωαννίνων.  

 

ΜΕΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρθματοδότθςθ: Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ελλάδα και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, μζςω του 
Ταμείου Συνοχισ (ΤΣ) ςτο πλαίςιο του Ε.Ρ. «ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΩΝ, ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΟΣ 
ΑΝΑΡΤΥΞΘ» 2014-2020 από τισ πιςτϊςεισ του Ρροχπολογιςμοφ Δθμοςίων Επενδφςεων τθσ ΣΑΕ 2751 με 
κωδ. ενάρικμου: 2019ΣΕ27510137.  Ρεριλαμβάνεται ςτθν Ρράξθ «Επιχοριγθςθ του Φορζα Διαχείριςθσ 
Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ για δράςεισ διαχείριςθσ προςτατευόμενων περιοχϊν, ειδϊν και οικοτόπων» θ οποία 
ζχει ενταχκεί ςτο ΕΡ ΥΜΕΡΕΑΑ, με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΡ ΥΜΕΡΕΑΑ 
11404/16-12-2019 (Κωδ. Απόφαςθσ 8493) και  κωδικό MIS 5033228.  

 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ24% :   50.806,45€.  

Ανάλυςθ προχπολογιςμοφ 

Α/Α ΕΝΕΓΕΙΕΣ 
ΚΟΣΤΟΣ  

ΜΕ ΦΡΑ 24%(€) 

1 

Α’ φάςθ (5 μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ) 

Ραραδοτζα: 
Ρ.Α.1:  Συγκζντρωςθ πλθροφοριϊν για τθ βιοποικιλότθτα 
τθσ λίμνθσ Ραμβϊτιδασ, με ζμφαςθ ςτα είδθ και τα 
ενδιαιτιματα που εξαρτϊνται άμεςα από τθ διακφμανςθ 
τθσ ςτάκμθσ τθσ.  
Ρ.Α.2.: Συγκζντρωςθ πλθροφοριϊν για τθν υφιςτάμενθ 
κατάςταςθ τθσ διαχείριςθσ των υδατικϊν πόρων ςτθ 
λεκάνθ απορροισ τθσ λίμνθσ Ραμβϊτιδασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των υδάτων τθσ. 

 
 

18.900 

2 
Β’ φάςθ (18 μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 

ςφμβαςθσ) 
31.500 
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Α/Α ΕΝΕΓΕΙΕΣ 
ΚΟΣΤΟΣ  

ΜΕ ΦΡΑ 24%(€) 

Ραραδοτζα:  
Ρ.Β.1 : Ζκκεςθ αποτφπωςθσ τθσ υφιςτάμενθσ 
κατάςταςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ ςτο οικοςφςτθμα τθσ 
λίμνθσ Ραμβϊτιδασ  
Ρ.Β.2 : Ζκκεςθ αποτφπωςθσ τθσ υφιςτάμενθσ διαχείριςθσ 
των υδατικϊν πόρων ςτθ λεκάνθ απορροισ τθσ λίμνθσ 
Ραμβϊτιδασ 
Ρ.Β.3: Ανάλυςθ των απαιτιςεων τθσ βιοποικιλότθτασ ςε 
ελάχιςτθ και μζγιςτθ εποχικι ςτάκμθ ςτθ λίμνθ 
Ραμβϊτιδα 
 

3 

Γ’ φάςθ (24 μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ) 

Ρ.Γ.1 : Ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ πρόταςθσ για τον κακοριςμό 
τθσ μζγιςτθσ και ελάχιςτθσ οικολογικισ ςτάκμθσ ςτθν 
Ραμβϊτιδα, με βάςθ τισ υδατικζσ απαιτιςεισ των ειδϊν 
και των ενδιαιτθμάτων τουσ ςτο οικοςφςτθμα τθσ λίμνθσ 
Ρ.Γ.2 : Ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ αναγκϊν διαχείριςθσ του 
υδατικοφ ιςοηυγίου τθσ λίμνθσ με γνϊμονα τθ διατιρθςθ 
του οικοςυςτιματοσ και ανάλυςθ αιτιολογθμζνων 
προτάςεων.  

 

12.600 

 ΣΥΝΟΛΟ 63.000   

 

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ –ΤΕΥΔ 

Θ ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ με βάςθ τθν Τυποποιθμζνθ Υπεφκυνθ Διλωςθ (ΤΕΥΔ) επιςυνάπτεται 
και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Διακιρυξθσ. Δίδεται επίςθσ και ςε επεξεργάςιμθ μορφι 
προκειμζνου οι οικονομικοί φορείσ να ςυντάξουν τθ ςχετικι απάντθςι τουσ.   

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ – Ρεριεχόμενα Τεχνικισ Ρροςφοράσ 

Ο φάκελοσ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» που κα υποβάλει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να περιζχει τα 
παρακάτω: 

 

 Μεκοδολογία προςζγγιςθσ του Ζργου 

 Οργάνωςθ - Διοίκθςθ του ζργου 





45 

 

 

 

 

 

Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης 

 

 

 

 

 

Αναλυτικά: 

Α. Θ Ενότθτα "Μεκοδολογία προςζγγιςθσ του Ζργου" περιζχει: 

1) Ρεριγραφι του αντικειμζνου, των απαιτιςεων και τθσ ςκοπιμότθτασ του ζργου και περιγραφι και 
ανάλυςθ του ζργου ςε επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ 

2) Ανάπτυξθ κατάλλθλου τρόπου προςζγγιςθσ και αποτελεςματικισ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ του ζργου. 

Β. Θ Ενότθτα “Οργάνωςθ - Διοίκθςθ του ζργου” περιλαμβάνει: 

3) Δομιοργανωτικοφ ςχιματοσ, με: 

 Αναλυτικι περιγραφι τθσ δομισ και οργάνωςθσ τθσ ομάδασ ζργου που κα εμπλακοφν ςτο ζργο. 

 Συμπλθρωμζνο τον Ρίνακα που ακολουκεί, για όλα τα προτεινόμενα ςτελζχθ τθσ Ομάδασ Ζργου. 

 

Ππου: 

- Σ
τθ ςτιλθ 
"Στζλεχο

σ" 
ςυμπλθρϊνεται το ονοματεπϊνυμο κακενόσ προτεινόμενου ςτελζχουσ τθσ ομάδασ ζργου. 

- Στθ ςτιλθ "Θζςθ ςτθν Ομάδα" ςυμπλθρϊνεται ο ρόλοσ του ςτελζχουσ, ςφμφωνα με τθν 
προτεινόμενθ οργάνωςθ τθσ Ομάδασ. 

- Στθ ςτιλθ “Κακικοντα” αναφζρονται οι εργαςίεσ που πρόκειται να αναλάβει κάκε ςτζλεχοσ 
τθσ ομάδασ ζργου και βαςίηονται ςτθν πρόταςθ προςζγγιςθσ του κζματοσ. 

Επιςθμαίνεται ότι δεν βακμολογοφνται ςτο παρόν κριτιριο θ γνϊςθ και εμπειρία των μελϊν τθσ ομάδασ 
ζργου που αποτελοφν κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ. 

4) Οργάνωςθ / ροι του ζργου 

Ρεριγράφονται θ οργάνωςθ και ροι των εργαςιϊν και οι Φάςεισ, τα Ραραδοτζα, τα Ορόςθμα και το 
Χρονοδιάγραμμα 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΟΥ 

Στζλεχοσ Θζςθ ςτθν Ομάδα ζργου  Κακικοντα 

   

   

 





46 

 

 

 

 

 

Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης 

 

 

 

 

 

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

 

Όνομα/Επωνυμία ςυμμετζχοντοσ   

Πλήρησ Επαγγελματική Διεφθυνςη ……………………………….. 

 

Υποβολι Οικονομικισ Ρροςφοράσ προσ το Φορζα Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων για το 
διαγωνιςμό: «Τεκμθρίωςθ πρόταςθσ κακοριςμοφ τθσ οικολογικισ ςτάκμθσ τθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ», 
ςφμφωνα με τθ Διακιρυξθ του Διαγωνιςμοφ τθσ __.__. _____. 

 

 

Με τθν παροφςα προςφζρω ωσ τίμθμα (χωρίσ ΦΡΑ) για τθν παροχι των προκθρυςςόμενων υπθρεςιϊν:  

 

Αρικμθτικϊσ*: .........................................(Ευρϊ)  

Ολογράφωσ*: ...........................................(Ευρϊ)  

(*Σε περίπτωςη αςυμφωνίασ μεταξφ αριθμητικοφ και ολογράφωσ υπεριςχφει το ολογράφωσ)  

 

Ροςό ΦΡΑ: 

Αρικμθτικϊσ*: .........................................(Ευρϊ)  

Ολογράφωσ*: ...........................................(Ευρϊ)  

 

Ο Χρόνοσ Ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ είναι (αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ) :…………………………θμζρεσ 

 

Ζχω λάβει γνϊςθ όλων των όρων του Διαγωνιςμοφ και τουσ αποδζχομαι ρθτά και ανεπιφφλακτα. 

 

 

Τόποσ – Θμερομθνία 

Υπογραφι Ρροςφζροντοσ ι Νόμιμου Εκπροςϊπου αυτοφ & Σφραγίδα. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ 

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

ςτθν Ρροκιρυξθ του διαγωνιςμοφ «Τεκμθρίωςθ πρόταςθσ κακοριςμοφ τθσ οικολογικισ ςτάκμθσ τθσ Λίμνθσ 

Ραμβϊτιδασ» 

Ε Γ Γ Υ Θ Τ Ι Κ Θ  Ε Ρ Ι Σ Τ Ο Λ Θ  Κ Α Λ Θ Σ  Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Θ Σ  

ΑΙΘΜ. …………..   ΕΥΩ …………….……..
1
 

Τόποσ:  ………………….. 

Ρ ρ ο σ
2
 

Ε Δ  Α: ……………………….. 

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε με τθν παροφςα ότι ςασ εγγυόμαςτε ανεπιφφλακτα και ανζκκλθτα, 
παραιτοφμενοι από το δικαίωμα τθσ διαιρζςεωσ και τθσ δίθηθςθσ, υπζρ του / τθσ 
____________________________________________________

3
 μζχρι το ποςό των ………………………….ΕΥΩ 

1  

Στο ποςόν αυτό και μόνο περιορίηεται θ εγγφθςι μασ, για τθν καλι εκτζλεςθ του ζργου και τθν πιςτι εφαρμογι 
όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ από τον παραπάνω, υπζρ του οποίου εγγυόμαςτε, και οποιαδιποτε απαίτθςθ του 
κυρίου του ζργου κατ’ αυτοφ, που πθγάηει από τθ ςφμβαςθ …...……………………………………………..

4
 που ανατζκθκε 

δυνάμει τθσ υπ’ αρ. ….. Ρροκιρυξθσ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ, ο οποίοσ διενεργικθκε ςτισ …  

Από τθν εγγφθςθ αυτι κα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίο ζχουμε εγγυθκεί μετά τθν επιςτροφι τθσ 
παροφςασ ι με βάςθ ζγγραφθ εντολι ςασ. Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα το καταβάλουμε 
χωρίσ αντίρρθςθ, ολικά ι μερικά, ςε περίπτωςθ ολικοφ ι μερικοφ καταλογιςμοφ τθσ εγγφθςθσ ςε βάροσ αυτοφ 
υπζρ του οποίου εκδόκθκε θ παροφςα, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ προσ 
εμάσ και μετά τθν επιςτροφι ςε μασ τθσ παροφςασ. 

 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ παροφςασ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
τζλοσ χαρτοςιμου.  

Θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι δεν εκχωρείται ςε κανζνα φορζα και κανζνα πιςτωτικό ίδρυμα 

Με τιμι 

 

                                                           
1
 Αναγπάθεηαι ποζό πος ανηιζηοισεί ζηο 5% ηηρ ζςμβαηικήρ αξίαρ ηος έπγος σωπίρ Φ Π.Α. 

2
 Αναγπάθεηαι ο επγοδόηηρ δηλαδή η Υπηπεζία πος ζςνάπηει ηη ζύμβαζη εκπόνηζηρ ηηρ μελέηηρ ή ηηρ παποσήρ ςπηπεζιών. 

3
 Αναγπάθεηαι ηο όνομα, ο ΑΦΜ και η διεύθςνζη ηος αναδόσος (θςζικού ή νομικού πποζώπος) και ζε πεπίπηωζη ένωζηρ ή 

κοινοππαξίαρ ηα ζηοισεία όλων ηων μελών. Σηην πεπίπηωζη αςηή η εγγύηζη είναι κοινή ςπέπ όλων ηων μελών ηηρ ένωζηρ ή 

κοινοππαξίαρ και αθοπά ηο ζύνολο ηηρ ζύμβαζηρ  
4
 Αναγπάθεηαι ο ηίηλορ ηηρ ζύμβαζηρ παποσήρ ςπηπεζιών όπωρ αναθέπεηαι ζηην απόθαζη ανάθεζηρ 
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ΡΑΑΤΗΜΑ VI – Σχζδιο Σφμβαςθσ 

 

 

ΦΟΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΡΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ για τθν ανάκεςθ ζργου παροχισ υπθρεςιϊν:  

«Τεκμθρίωςθ πρόταςθσ κακοριςμοφ τθσ οικολογικισ ςτάκμθσ τθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ» 

 

Στα Ιωάννινα, ςιμερα ….., θμζρα ……., οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι: 

Α.  Ο «Φορζασ Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων» με ζδρα ςτο 4
ο
χλμ.Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων, Ρζραμα 

Ιωαννίνων, 45445, Ιωάννινα, με Α.Φ.Μ 999702317 (Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων), καλοφμενοσ ςτο εξισ «Φορζασ Διαχείριςθσ 
Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ», νομίμωσ εκπροςωποφμενοσ, ςφμφωνα με τουσ Νόμουσ ν. 4412/16, 2742/1999 και 3044/2002 
και τον Αρ. ΦΕΚ………………………………………., από τον κ. Φίλιο Φίλιππο, Ρρόεδρο του Δ.Σ. του Φορζα Διαχείριςθσ 
Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ, και  

B. Ο οικονομικόσ φορζασ …. νομίμωσ εκπροςωποφμενοσ από τον  …. με ζδρα …. και Α.Φ.Μ. …., ΔΟΥ …., ο οποίοσ ςτο 
εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα Σφμβαςθ ωσ «ο Ανάδοχοσ». 

Αφοφ ζλαβαν υπόψθ τουσ: 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Υπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ 
Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ιςχφει, 

2. του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριςη, τον ζλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τησ 13ησ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηςη του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςη, 
ζλεγχοσ και εφαρμογή αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», όπωσ 
ιςχφει, 

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει, 

4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και 
Υπηρεςιϊν του Δημοςίου Τομζα-Τροποποίηςη Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυθμίςεισ» 
και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1, όπωσ ιςχφει, 

5. τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2011/7 τησ 
16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», όπωσ ιςχφει 

6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςη του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο», όπωσ ιςχφει, 

7. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων Συμβάςεων…», όπωσ ιςχφει, 

8. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικητικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ 
διατάξεισ”, όπωσ ιςχφει, 
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9. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κϊδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ», όπωσ ιςχφει, 

10. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςη του Κϊδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ των 
άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, όπωσ ιςχφει, 

11. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”, όπωσ 
ιςχφει, 

12. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”, 
όπωσ ιςχφει, 

13. του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”, όπωσ ιςχφει, 

14. τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» , όπωσ ιςχφει, 

15. τθσ με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΡ ΥΜΕΡΕΑΑ 11404/16-12-2019 (Κωδ. Απόφαςθσ 8493) Απόφαςθσ ζνταξθσ τθσ 
πράξθσ με τίτλο «Επιχοριγθςθ του Φορζα Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ για δράςεισ διαχείριςθσ 
προςτατευόμενων περιοχϊν, ειδϊν και οικοτόπων», Κωδ. MIS 5033228. 

16. Τθν υπ’αρικμ.1 Απόφαςθ τθσ 5
θσ

 /4.6.2020 ςυνεδρίαςθσ του Δ.Σ. του Φορζα Διαχείριςθσ Λίμνθσ 
Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων με τθν οποία εγκρίκθκε θ διενζργεια του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και των όρων 
αυτοφ   

17. τθσ απόφαςθσ ανάλθψθσ δζςμευςθσ με αρικμό ΑΔΑ: 9ΚΩΔ46Ψ8ΒΛ-Ν91 για τθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ  

18. τθν υπ’ αρικμ. 12 Απόφαςθ τθσ  5θσ /4.6.2020 Συνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Φορζα 
Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων, με τθν οποία ςυγκροτικθκε θ Επιτροπι Διενζργειασ  
Διαγωνιςμϊν & Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν.  

19. τθν με αρικμ. 284 Απόφαςθ (αρικμ. Ρρωτ. 26348/05.03.2020) του ΥΡΑΝΕ/ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. 
Κατάρτιςθσ Ετθςίων Ρρογραμμάτων, περί ζγκριςθσ ζνταξθσ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ) 
2020, ςτθ ΣΑΕ 275/1 του ζργου «Επιχοριγθςθ του Φορζα Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων για 
δράςεισ διαχείριςθσ προςτατευόμενων περιοχϊν, ειδϊν και οικοτόπων», με κωδικό ζργου 2019ΣΕ27510137 
(ΑΔΑ:99ΔΒ46ΜΤΛ-ΧΣΨ),  

20. Το ΦΕΚ 30/17-01-2020 απόφαςθ ΥΡΕΝ/ΔΡΔΑ/123772/3762/Β "Ζγκριςθ των προχπολογιςμϊν οικονομικοφ 

ζτουσ 2020 είκοςι οχτϊ (28) λειτουργοφντων Φορζων διαχείριςθσ προςτατευόμενων περιοχϊν και του 

Εκνικοφ Κζντρου Ρεριβάλλοντοσ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ (ΕΚΡΑΑ)" με τθν οποία εγκρίνεται ο 

προχπολογιςμόσ χριςθσ 2020 του Φορζα Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων  

21. Το υπ’ αρικμ. πρωτ. 630/06-07-2020 απόςπαςμα πρακτικοφ τθσ 6θσ/06-07-2020 Τακτικισ Συνεδρίαςθσ του 

ΔΣ του Φ.Δ.Λ.Ρ.Ι. «ΘΕΜΑ 1ο : Ζγκριςη τροποποίηςησ προχπολογιςμοφ ζτουσ 2020 (ΑΔΑ: ΨΑΔ146Ψ8ΒΛ-Χ15) 

22. το με κωδ. ΑΔΑΜ 20REQ006607869 Ρρωτογενζσ Αίτθμα και το 20REQ007336327 Εγκεκριμζνο Αίτθμα που 
αφοροφν τθν πρόκεςθ του Φορζα να προβεί ςτθν ςυγκεκριμζνθ παροχι υπθρεςιϊν  

23. τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 1048/21-09-2020 Ζγκριςθ Ανάλθψθσ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ (Α.Δ.Α. : ΨΔΚΓ46Ψ8ΒΛ-
ΡΑΔ)  

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

ΑΘΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με τθ ςφμβαςθ αυτι ο «Φορζασ Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων» ανακζτει και ο «Ανάδοχοσ» 
αναλαμβάνει το ζργο παροχισ υπθρεςιϊν «Τεκμθρίωςθ πρόταςθσ κακοριςμοφ τθσ οικολογικισ ςτάκμθσ τθσ Λίμνθσ 
Ραμβϊτιδασ» (ςτο εξισ «το ζργο»).  

Συγκεκριμζνα  ανατίκενται οι υπθρεςίεσ με τα ακόλουκα παραδοτζα: 

Α’ φάςθ (5 μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ) 

Ραραδοτζα: 

Ρ.Α.1: Συγκζντρωςθ πλθροφοριϊν για τθ βιοποικιλότθτα τθσ λίμνθσ Ραμβϊτιδασ, με ζμφαςθ ςτα είδθ και τα 

ενδιαιτιματα που εξαρτϊνται άμεςα από τθ διακφμανςθ τθσ ςτάκμθσ τθσ.  

Ρ.Α.2.: Συγκζντρωςθ πλθροφοριϊν για τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ τθσ διαχείριςθσ των υδατικϊν πόρων ςτθ λεκάνθ 

απορροισ τθσ λίμνθσ Ραμβϊτιδασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των υδάτων τθσ. 

 

Β’ φάςθ (18 μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ) 

Ραραδοτζα:  

Ρ.Β.1 : Ζκκεςθ αποτφπωςθσ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ ςτο οικοςφςτθμα τθσ λίμνθσ 

Ραμβϊτιδασ  

Ρ.Β.2 : Ζκκεςθ αποτφπωςθσ τθσ υφιςτάμενθσ διαχείριςθσ των υδατικϊν πόρων ςτθ λεκάνθ απορροισ τθσ λίμνθσ 

Ραμβϊτιδασ 

Ρ.Β.3: Ανάλυςθ των απαιτιςεων τθσ βιοποικιλότθτασ ςε ελάχιςτθ και μζγιςτθ εποχικι ςτάκμθ ςτθ λίμνθ Ραμβϊτιδα 

 

Γ’ φάςθ (24 μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ) 

Ραραδοτζα:  

Ρ.Γ.1 : Ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ πρόταςθσ για τον κακοριςμό τθσ μζγιςτθσ και ελάχιςτθσ οικολογικισ ςτάκμθσ ςτθν 

Ραμβϊτιδα, με βάςθ τισ υδατικζσ απαιτιςεισ των ειδϊν και των ενδιαιτθμάτων τουσ ςτο οικοςφςτθμα τθσ λίμνθσ 

Ρ.Γ.2 : Ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ αναγκϊν διαχείριςθσ του υδατικοφ ιςοηυγίου τθσ λίμνθσ με γνϊμονα τθ διατιρθςθ του 

οικοςυςτιματοσ και ανάλυςθ αιτιολογθμζνων προτάςεων.  

 

 

ΑΘΟ 2 - ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ αρχίηει από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ παροφςθσ μζχρι και τισ ../../20... 
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Ο ανάδοχοσ κα πρζπει μζχρι ../../20.. να ζχει παραδϊςει το ζργο που περιγράφεται ςτο άρκρο 1. 

 

ΑΘΟ 3 - ΑΜΟΙΒΗ – ΤΟΡΟΣ ΡΛΗΩΜΗΣ 

Το Συμβατικό Τίμθμα για τθν εκτζλεςθ του ζργου ανζρχεται ςτο ςυνολικό ποςό των ….. (….€) ςυμπεριλαμβανομζνου 
του Φ.Ρ.Α. και όλων των νόμιμων κρατιςεων και  καλφπτει το ςφνολο του ζργου.  

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει τμθματικά με τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν ανά φάςθ.  

 Χοριγθςθ ποςοφ 30% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ με τθν ζγκριςθ τθσ Α’ Φάςθσ.  

 Χοριγθςθ ποςοφ 50% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ με τθν ζγκριςθ τθσ Β’ Φάςθσ.  

 Χοριγθςθ ποςοφ 20% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ με τθν ζγκριςθ τθσ Γ’ Φάςθσ.  

 

Το Συμβατικό Τίμθμα δεν ανακεωρείται και κα παραμείνει ςτακερό και αμετάβλθτο κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
ςφμβαςθσ και δεν είναι δυνατόν να αυξθκεί για οποιονδιποτε λόγο.  

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Κωδ. ΣΑΕ 275/1. 
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ταμείο Συνοχισ) και από εκνικοφσ πόρουσ από 
Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. ενάρικ. ζργου 2019ΣΕ27510137). Θ ςφμβαςθ 
υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Υποζργου 1 «Δράςεισ διατιρθςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ τθσ Ρροςτατευόμενθσ Ρεριοχισ 
ευκφνθσ του Φ.Δ.Λ.Ρ.Ι» τθσ Ρράξθσ : «ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΘ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΛΙΜΝΘΣ ΡΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΔΑΣΕΙΣ 
ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΡΕΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό 
Ρρόγραμμα «Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-2020» με βάςθ τθν απόφαςθ με αρ. 
πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΡ ΥΜΕΡΕΑΑ 11404/16-12-2019 (Κωδ. Απόφαςθσ 8493) (ΑΔΑ: 91ΦΡ46ΜΤΛ-7ΚΟ) του Υπουργείου 
Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, Ειδικι Γραμματεία Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Ρεριφερειακισ 
Ανάπτυξθσ, Ταμείου Συνοχισ και Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ 
Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ» και ζχει λάβει κωδικό 
MIS 5033228.  

 

θτά ςυμφωνείται ότι ο «Φορζασ Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων» δεν κακίςταται υπεριμεροσ και δεν 
ζχει καμία υποχρζωςθ τόκων ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ καταβολισ τθσ αμοιβισ του «Αναδόχου» εξαιτίασ μθ 
ζγκαιρθσ χρθματοδότθςθσ του «Φορζα Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων» από τισ πιςτϊςεισ του 
επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ. Επίςθσ ο «Ανάδοχοσ» αποδζχεται ότι οι προκεςμίεσ πλθρωμϊν των προθγοφμενων 
εδαφίων δφναται να αναςτζλλονται κακόςον χρόνο δεν ζχουν χορθγθκεί από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ οι ςχετικζσ 
πιςτϊςεισ. 

Για τθν καταβολι του τιμιματοσ χρειάηονται: 

Ρρωτόκολλο Ραραλαβισ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ. 

Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνεται µε χρθματικό ζνταλμα ι επιταγι το οποίο κα εκδίδεται ςτο όνομά του βάςει 
των νόμιμων δικαιολογθτικϊν (τιμολόγιο, ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο ι νόμιμθ εξουςιοδότθςθ, ςε περίπτωςθ 
µθ αυτοπρόςωπου εμφανίςεωσ του δικαιοφχου κ.λ.π.). 

 

Τιμολόγιο του Αναδόχου.  

Φορολογικι, αςφαλιςτικι ενθμερότθτα. 
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Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που τυχόν ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν 
πλθρωμι. 

 

ΑΘΟ4 - ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Για τθν ολοκλιρωςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ζχουν τισ ακόλουκεσ 
υποχρεϊςεισ και  δικαιϊματα: 

1. Ο «Ανάδοχοσ» κα διεκπεραιϊνει τισ εργαςίεσ που αναλαμβάνει με τθν παροφςα ςφμβαςθ, χωρίσ να 
υπόκειται ςε ωράριο εργαςίασ και χωρίσ να δεςμεφεται για τον τρόπο και τα μζςα που κα παρζχει τισ υπθρεςίεσ. 

2. Ο «Ανάδοχοσ» αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παραδϊςει ςτον κακοριςμζνο χρόνο τισ εργαςίεσ που ζχει 
αναλάβει με τθν παροφςα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που ζχουν ςυμφωνθκεί. 

3. Ο «Ανάδοχοσ» υποχρεοφται για τθν εμπροκζςμωσ, άρτια υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ αυτισ, 
κατά τισ υποδείξεισ του «Φορζα Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων». 

4. Ο «Φορζασ Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων» υποχρεοφται ςτθν εμπρόκεςμθ καταβολι τθσ 
αμοιβισ κατά τουσ όρουσ που ζχουν ςυμφωνθκεί με τθν παροφςα ςφμβαςθ και εφόςον υπάρχουν οι διακζςιμεσ 
πιςτϊςεισ ςτο Φορζα. 

 

ΑΘΟ 5 - ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 

α. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ 
αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ. Στθν παροφςα ςφμβαςθ, ο όροσ ‘ανωτζρα βία’ 
νοείται ότι περιλαμβάνει ιδίωσ τισ περιπτϊςεισ εκείνεσ που ςφμφωνα με τον Αςτικό Κϊδικα ςυνιςτοφν καταςτάςεισ 
ανωτζρασ βίασ και οι οποίεσ προκαλοφν κακυςτζρθςθ ι κακιςτοφν αδφνατθ τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ. 

β. Οςάκισ ο «Ανάδοχοσ», λόγω ανωτζρασ βίασ, κωλφεται ι κακυςτερεί ςτθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεϊν του, που 
απορρζουν από τθν παροφςα, αναςτζλλεται θ υποχρζωςι του για εκτζλεςθ και παράδοςθ του Ζργου και θ διάρκεια 
τθσ ςφμβαςθσ παρατείνεται για όςο χρόνο ςυνεχίηει να υφίςταται θ κατάςταςθ ανωτζρασ βίασ.  

γ. Σε κάκε περίπτωςθ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να γνωςτοποιιςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθν φπαρξθ τζτοιασ κατάςταςθσ 
εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τότε που ζλαβαν χϊρα.  

 

ΑΘΟ 6 - ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ουδεμία τροποποίθςθ, διαγραφι, προςκικθ, ακφρωςθ, παραίτθςθ ι μεταβολι των όρων τθσ παροφςασ δεν κα είναι 
ιςχυρι, παρά μόνο εάν διατυπωκεί εγγράφωσ και φζρει τισ υπογραφζσ των νομίμων εκπροςϊπων αμφοτζρων των 
ςυμβαλλόμενων. 

Δθλϊνεται ρθτϊσ ότι καμία αφξθςθ οικονομικοφ αντικειμζνου δεν μπορεί να ςυμφωνθκεί ςε περίπτωςθ 
τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ, δεδομζνου ότι οι δαπάνεσ για ςυμπλθρωματικι εργαςία δεν είναι επιλζξιμεσ. 

Θ Σφμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί εάν ςυμφωνιςουν, εγγράφωσ, προσ τοφτο, τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ  
(αλλαγι ΦΡΑ κ.λ.π.), υπό τουσ όρουσ και προχποκζςεισ του Άρκρου 132 Τροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά 
τουσ του ν. 4412/2016. 
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ΑΘΟ 7 - ΕΚΧΩΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Κανζνα από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δε δικαιοφται να εκχωριςει ι μεταβιβάςει τθν παροφςα ςφμβαςθ ι μζροσ 
αυτισ και/ι οποιοδιποτε δικαίωμα και/ι υποχρζωςθ που απορρζει από αυτιν, χωρίσ προθγοφμενθ γραπτι 
ςυναίνεςθ του ζτερου ςυμβαλλομζνου. 

ΑΘΟ 8- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σε περίπτωςθ που ο «Ανάδοχοσ» για λόγουσ που οφείλονται αποκλειςτικά ςε αυτόν δεν εκπλθρϊνει όπωσ αρμόηει 
τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, ο «Φορζασ Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων» δικαιοφται να 
υπαναχωριςει αηιμια από τθ ςφμβαςθ αυτι και να ηθτιςει τθν αποκατάςταςθ κάκε ςχετικισ ηθμίασ τθν οποία 
υφίςταται.  

Πλεσ οι διατάξεισ τθσ παροφςασ είναι ουςιϊδεισ και υποχρεωτικζσ, οποιαδιποτε δε παραβίαςι τουσ ςυνιςτά λόγο 
καταγγελίασ τθσ. Θ καταγγελία γίνεται ζπειτα από ςχετικι ζγγραφθ ειδοποίθςθ και μετά τθν πάροδο ευλόγου 
χρονικοφ διαςτιματοσ, το οποίο δε μπορεί να υπερβεί τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ.  

ΑΘΟ 9 - ΥΡΟΧΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ 

Οι ςυμβαλλόμενοι υποχρεοφνται να τθροφν απόλυτθ εχεμφκεια για κάκε πλθροφορία και υλικό που πθγάηει από τθν 
παροφςα ςφμβαςθ. Θ υποχρζωςθ αυτι εξακολουκεί να δεςμεφει τουσ ςυμβαλλόμενουσ και μετά τθ λιξθ ι τθν 
οποιαδιποτε λφςθ τθσ ςφμβαςθσ αυτισ. 

 

ΑΘΟ 10 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΟΛΟΚΛΗΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Θ Σφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν: 

α. Ολοκλθρϊκθκαν όλεσ οι παρεχόμενεσ εργαςίεσ ςφμφωνα με τα Άρκρα 1 και 2. 

β. Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ.  

γ. Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ κατά τα 
προβλεπόμενα από τθ Σφμβαςθ. 

 

ΑΘΟ 11 – ΕΓΑΣΙΑΚΕΣ ΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ωσ προσ το 
απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. Σε περίπτωςθ 
οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ από τα πρόςωπα που απαςχολεί ο Ανάδοχοσ ι οι 
υπεργολάβοι του και γενικά οι προςτθκζντεσ από αυτόν, υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 

 

ΑΘΟ 12 - ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Θ Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό δίκαιο. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςθ κάκε διαφοράσ ςχετικισ 
με τθ Σφμβαςθ που μπορεί να προκφψει μεταξφ τουσ ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ 
Σφμβαςθσ ι εξ’ αφορμισ τθσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν. 
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Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης 

 

 

 

 

 

Σε περίπτωςθ που δεν επιτευχκεί φιλικι ι διαιτθτικι επίλυςθ τθσ διαφοράσ μζςα ςε χρονικι προκεςμία δφο (2) 
μθνϊν από τθν εμφάνιςθ τθσ διαφοράσ, αυτι διευκετείται βάςει τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ και αρμόδια κα είναι τα 
Δικαςτιρια των Ιωαννίνων. 

Αυτά ςυμφϊνθςαν, ςυνομολόγθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ και προσ απόδειξι τουσ 
ςυντάχκθκε αυτι θ ςφμβαςθ και αφοφ διαβάςκθκε και βεβαιϊκθκε από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ υπογράφθκε ςε 
τρία (3) πρωτότυπα, ζλαβε δε κάκε ςυμβαλλόμενο μζλοσ ζνα, και για λογαριαςμό του και με επιμζλεια του «Φορζασ 
Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ» κα υποβλθκεί ζνα ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ 
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ΦΟΕΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΡΑΜΒΩΤΙΔΑΣ 

Φίλιπποσ Α. Φίλιοσ 
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Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ 
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