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«Υποστήριξη του ΕΣΔΑΚ για τo συντονισμό των εργασιών 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2016 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 

(ΕΣΔΑΚ) 

  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 & ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ  

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
Αρχ. Μακαρίου 22 & Σκουλάδων   

71.202 – Ηράκλειο Κρήτης   

Το έργο LIFE+F4F χρηματοδοτείται ως προς την αξία 

του κατά 60% από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (για το περιβάλλον LIFE 2014-

2020 και κατά 40% από ίδιους πόρους 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ   

  
Διακηρύσσει 

τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της υπηρεσίας 
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΣΔΑΚ ΓΙΑ ΤO ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE FOOD FOR FEED»,  
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 55.350,00 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.24 % 

 
Έχοντας υπόψη:  

1. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α’) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το άρθρο 3 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις...και λοιπές 

ρυθμίσεις».  

3. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

4. Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/τ.Β’/ 11-8-2010) Υπουργική Απόφαση «Αύξηση των 

χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για την σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».   

5. Τις διατάξεις των άρθρων 86 και 247, της παρ. 2 του άρθρου 209 και της παρ. 1 του άρθρου 273 

του Ν. 3463/2006. 

6. Τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του 

άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και η παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως 

αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια.  

8. Την παρ 13 του άρθρου 20 του N. 3731/08  

9. Το άρθρο 133 του N.4270/2014 

10. Την αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/1.08.2010 τεύχος Β) Απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 

(ΕΣΔΑΚ) 

  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Ηράκλειο,  2/12/2016 

Αριθμ. Πρωτ. 1778 
& ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ  

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
Αρχ. Μακαρίου 22 & Σκουλάδων   

71.202 – Ηράκλειο Κρήτης   
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11. Τις διατάξεις του άρθρου 68, Ν. 3863/2010 

12. Το Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ)…» 

13. Την ΚΥΑ Π1/2380/18-12-2012 για τη ρύθμιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του ΚΗΜΔΣ. 

14. Το άρθρο 157, παράγραφος 1β,του Ν.4281/2014. 

15. Οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου που διέπουν την υπηρεσία 

αυτή. 

16. Το υπ’ αριθμόν 1687/21.11.2016 πρωτογενές αίτημα 

17. Την με ΑΔΑ: 7ΕΛΩΟΡ2Ω-ΟΝΣ, απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 55.350,00 στον ΚΑ 30-

6142.000 οικονομικού έτους 2016 

18. Την αρ. 122/2016 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ (ΑΔΑ7ΕΛΩΟΡ2Ω-ΟΝΣ) για την 

έγκριση των όρων της παρούσης διακήρυξης. 

19. Τις υποχρεώσεις του ΕΣΔΑΚ για την υλοποίηση του έργου F4F όπως αυτές απορρέουν από τη 

σχετική σύμβαση χρηματοδότησης (Grant Agreement) του ΈΣΔΑΚ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με 

ημερομηνία υπογραφής 17 Ιουνίου 2016. 

 

Καλεί 
 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη 

αναδόχου διενέργειας της ανωτέρω υπηρεσίας. 

 

Αναπόσπαστα μέρη της παρούσης αποτελεί η υπ’ αριθμόν 11/2016 Μελέτη του ΕΣΔΑΚ 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ 
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Άρθρο 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 
 

Αναθέτουσα αρχή: ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ)   

Οδός: ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 22 

Ταχ.Κωδ.: 71202 

Τηλ.: 2810361610 

Telefax: 2810361620 

E-mail: esdak@otenet.gr 

Ιστοσελίδα: ΕΣΔΑΚ http://esdak.gr. 

 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν ή συγχωνευτούν σε άλλο φορέα, κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης της προμήθειας/υπηρεσίας, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα 

τους στοιχεία στους ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο. Σε περίπτωση συγχώνευσης 

σε άλλο φορέα, αυτός θα αποτελεί καθολικό διάδοχο του ΕΣΔΑΚ, για τη παρούσα Υπηρεσία. 

 

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  

 

1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 

4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

α) η με αρ. 1778/2.2.2016 προκήρυξη σύμβασης, 

β) η παρούσα διακήρυξη, 

γ) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 79 παρ. 4 ν 4412/2016  

δ) Η υπ’αριθμόν 11/2016 μελέτη του ΕΣΔΑΚ για την Υπηρεσία αυτή 

ε) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 

αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω 

 

2. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν άμεση και πλήρη πρόσβαση 

στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδα του 

ΕΣΔΑΚ http://esdak.gr. 

Για το λόγο αυτό, δεν υπάρχει αντίτιμο για την δαπάνη αναπαραγωγής των τευχών του 

διαγωνισμού. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στο γραφείο 

του ΕΣΔΑΚ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα 

ζητήσουν έγκαιρα με δική τους δαπάνη για τη ταχυδρομική αποστολή τους. Η αναθέτουσα αρχή 

αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών 

μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον 

ενδιαφερόμενο.  

 
 
 
Άρθρο 3: Αντικείμενο του διαγωνισμού 

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η «Υποστήριξη του ΕΣΔΑΚ για τo συντονισμό των εργασιών 

ανάπτυξης των υποδομών των δράσεων του προγράμματος LIFE Food for Feed», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 

LIFE15 ENV/GR/257 ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ LIFE+F4F. 

Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) είναι Επικεφαλής Εταίρος 

(Coordinating Beneficiary) του Έργου «LIFE - Food for Feed: An Innovative Process for Transforming 

Hotels’ Food Wastes into Animal Feed». To έργο βασίζεται σε μια σειρά από καινοτόμες και 

πρωτοποριακές διαδικασίες που δεν έχουν εφαρμοστεί ευρέως και για το λόγο αυτό 

χαρακτηρίζεται ως επιδεικτικό / πιλοτικό με έντονα στοιχεία έρευνας και καινοτομίας. Για το λόγο 

αυτό υπάρχει επείγουσα ανάγκη παροχής υποστήριξης στα στελέχη του ΕΣΔΑΚ ώστε να μπορούν 

να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις . 

Σκοπός του έργου F4F είναι η αξιοποίηση μιας καινοτόμου διεργασίας που θα επιτρέπει την 

ασφαλή μετατροπή του προ-διαλεγμένου οργανικού κλάσματος των αστικών στερεών 

απορριμμάτων κυρίως από ξενοδοχεία σε ζωοτροφή. Για το σκοπό αυτό θα κατασκευαστεί και θα 

λειτουργήσει μια πιλοτική μονάδα ηλιακής ξήρανσης που θα έχει τη δυνατότητα να παράγει 40-50 

τόνους ζωοτροφής ετησίως. Το έργο περιλαμβάνει : 

• Σχεδιασμό, λειτουργία και αξιολόγηση της συλλογής του προ-διαλεγμένου οργανικού 

κλάσματος από ξενοδοχεία 

• Σχεδιασμό, κατασκευή, λειτουργία και αξιολόγηση του συστήματος χειροδιαλογής, 

τεμαχισμού και ηλιακής ξήρανσης/παστεριοποίησης του υλικού  

• Αξιολόγηση της ποιότητας της ζωοτροφής (ποιοτικά χαρακτηριστικά, εφαρμογή σε ζώα) 

• Τεχνοοικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση 

• Δράσεις δημοσιότητας και δικτύωσης με άλλα έργα LIFE 

O Ανάδοχος αναλαμβάνει να υποστηρίξει τον ΕΣΔΑΚ στην υλοποίηση ενός φιλόδοξου και 

σημαντικού, ιδιαίτερα καινοτόμου και μοναδικού επιδεικτικού έργου. Ως τέτοιο οι υποχρεώσεις 
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του Αναδόχου, αν και θα περιγραφούν όσο λεπτομερώς γίνεται, ενδέχεται στη διάρκεια του 

προγράμματος να διαφοροποιηθούν και να απαιτηθεί η προσαρμογή τους. 

H Υπηρεσία περιλαμβάνει την υποστήριξη των δράσεων: 

a. Επαφών και σύνταξη συμφωνητικών με ξενοδοχεία/επιχειρήσεις από όπου θα γίνεται η συλλογή 

του οργανικού κλάσματος της περιοχής υλοποίησης του έργου και συνεχούς αλληλεπίδρασης με 

αυτά καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

b. Υποστήριξη του ΕΣΔΑΚ στη προετοιμασία και υλοποίηση του διαγωνισμού για τη συλλογή του 

οργανικού προδιαλεγμένου κλάσματος από το/τα ξενοδοχείο/α ή άλλα σημεία συλλογής 

c. Υποστήριξη του ΕΣΔΑΚ στη επίβλεψη υλοποίησης σύμβασης αναδόχου για τη συλλογή  

d. Υποστήριξη στην ωρίμανση των μελετών για την κατασκευή της πιλοτικής μονάδας 

e. Υποστήριξη του ΕΣΔΑΚ στη προετοιμασία και υλοποίηση του διαγωνισμού για τη κατασκευή της 

πιλοτικής Μονάδας. 

f. Υποστήριξη του ΕΣΔΑΚ στη επίβλεψη της κατασκευής και της λειτουργίας της πιλοτικής μονάδας 

g. Παροχή δεδομένων κατασκευής και λειτουργίας  

h. Συμμετοχή στην οικονομική αξιολόγηση & στο Επιχειρηματικό Σχέδιο 

i. Μελέτη για τη χρηματοδότηση μιας μονάδας F4F 

 

Μεγαλύτερη ανάλυση σε σχέση με το αντικείμενο του διαγωνισμού, υπάρχει στο τεύχος τεχνικής 

περιγραφής της υπ’ αριθμόν 11/2016 μελέτης του ΕΣΔΑΚ για την παρούσα Υπηρεσία. 

 
Άρθρο 4. Τόπος και Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού 

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 15/12/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στην Αίθουσα 

Συνεδριάσεων του ΕΣΔΑΚ από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από τηv ημερομηνία 

ανάρτησης της διακήρυξης αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του ΕΣΔΑΚ 

http://esdak.gr. 

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο το αργότερο 

μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού 15/12/2016 και μέχρι ώρα 12:00 (ώρα λήξης 

υποβολής προσφορών) στο Πρωτόκολλο του ΕΣΔΑΚ, 3ος όροφος στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 

22 & Σκουλάδων, Ηράκλειο Κρήτης.  

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η 

αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη 

ημέρα, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, 3 
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τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα 

έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του ΕΣΔΑΚ. Αν και στη 

νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και 

νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ο ΕΣΔΑΚ ουδεμία 

ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 

 

 
Άρθρο 5: Προϋπολογισμός της σύμβασης 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 55.350,00 € και αναλύεται σε: 

Καθαρή αξία: 44.637,10€ 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 24%: 10.712,90€ 

 

Άρθρο 6: Χρηματοδότηση της σύμβασης - Πληρωμή Αναδόχου 

 

1. Η δαπάνη αύτη θα καλυφθεί από τον ΚΑ 30-6142.000 με τίτλο «Υποστηρικτικές υπηρεσίες 

προγράμματος LIFE Food for Feed», του προϋπολογισμού του ΕΣΔΑΚ 2016. (υπ’ αριθ. 122/2016 

απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής για την ανάληψη της υποχρέωσης και τη διάθεση της πίστωσης) 

2. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της κράτησης 

ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011. 

3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ΕΣΔΑΚ.  

4. Η εξόφληση των τιμολογίων που θα εκδίδονται κάθε μήνα, θα γίνεται με τακτικά χρηματικά 

εντάλματα πληρωμής από τις πιστώσεις του ΚΑ 30-6142.000. Η πληρωμή του εργολαβικού 

τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

 
Άρθρο 7: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου   

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή των υπηρεσιών, σύμφωνα με 

την τεχνική περιγραφή και τη συγγραφή υποχρεώσεων, όπως περιγράφονται στην υπ’αριθμον 

11/2016 μελέτη του ΕΣΔΑΚ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης και 
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αφορά  το πρόγραμμα LIFE : «Food for Feed: An Innovative Process for Transforming Hotels’ Food 

Wastes into Animal Feed», με κωδικό προγράμματος LIFE15 ENV/GR/257 και ακρωνύμιο: LIFE+F4F. 

 

Άρθρο 8. Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας 

 

Ο χώρος παροχής της υπηρεσίας είναι: 

▪ Τα γραφεία του ανάδοχου 

▪ Τα γραφεία του ΕΣΔΑΚ για τη συνεργασία, επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τα στελέχη 

της Υπηρεσίας 

▪ Η πιλοτική μονάδα που θα εγκατασταθεί στα όρια της Μονάδας Προεπεξεργασίας 

Απορριμμάτων Ηρακλείου που βρίσκεται στη Θέση «Μάντρα» στη Ν. Αλικαρνασσό του 

Δήμου Ηρακλείου.  

▪ Τα ξενοδοχεία από όπου θα γίνεται η αποκομιδή των οργανικών υπολειμμάτων  

▪ Άλλους χώρους, όπως αυτούς των Εταίρων του έργου, για τις ανάγκες συναντήσεων και 

επικοινωνίας / συνεργασίας μαζί τους.  

Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι από την υπογραφή της σύμβασης 

συνεργασίας και μέχρι και τις 29/2/2020. Σε περίπτωση που ο ΕΣΔΑΚ και τα άλλα μέλη της 

ομάδας του έργου LIFE+F4F, αποφασίσουν ότι, για την ολοκλήρωση του έργου απαιτηθεί 

παράταση της διάρκειας του έργου, αυτόματα θα παραταθεί και η σύμβαση με τον ανάδοχο ΧΩΡΙΣ 

περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση για τον ΕΣΔΑΚ.   

 

Άρθρο 9. Δικαίωμα συμμετοχής  
 

α) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ενώσεις ή 

Κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων ή συνεταιρισμοί της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 

που ασχολούνται με το υπό προκήρυξη αντικείμενο.   

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή, 

προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 

πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής 

είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.  

 

β) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι κατέχοντες τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις 

του παρακάτω πίνακα Α 
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Πίνακας Α. Ελάχιστες Τεχνικές Απαιτήσεις 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1. 

Εμπειρία σε 

Ερευνητικά και 

Επιδεικτικά 

Έργα 

Συμμετοχή σε  1 τουλάχιστον ολοκληρωμένο Ερευνητικό ή Αναπτυξιακό 

πρόγραμμα δημόσιας Ευρωπαϊκής ή Εθνικής χρηματοδότησης (Horizon 

2020, FP7, Life, Interegg, EEA Grants και Γενική Γραμματεία Έρευνας και 

Τεχνολογίας) που να έχει ολοκληρωθεί την τελευταία πενταετία 

2. 

 

Στελέχωση της 

Ομάδας Έργου 

 

 Ένα 1 Χημικό Μηχανικό ή Μηχανικό Περιβάλλοντος  τουλάχιστον 10ετούς 

γενικής εμπειρίας και τουλάχιστον  2ετούς εμπειρίας σχετικής με 

διαχείριση οργανικών αποβλήτων (μελέτη ή /και κατασκευή)  

Ένα 1 Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ ή Γεωπόνο ΠΕ ή ΤΕ, με κατά ελάχιστο 2ετή 

εργασιακή εμπειρία σε έργα Life στην τελευταία πενταετία. 

 

 

γ) Δεν γίνονται δεκτοί:  

Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. 

του Δημοσίου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις.  

Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 

με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή 

την εθνική νομοθεσία  ή/και η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

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

την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται  ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 

οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων 

είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω 

κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής 

Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση.  

Οι οικονομικοί φορείς που έχουν διαπράξει κάποιο από τα παραπτώματα που αναφέρονται το 

άρθρο 73 του Ν.4412/16. 

 

Άρθρο 10. Χρόνος Ισχύος των προσφορών 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φoρείς για χρονικό διάστημα 10 μηνών. 

Η έναρξη προθεσμίας αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.  
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Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω 

οριζόμενο. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού 

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να 

επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 

ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση η 

διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. Προσφορές  

εναλλακτικές, αόριστες και εκείνες που δε μπορούν να εκτιμηθούν ή περιέχουν ανακριβή στοιχεία, 

δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

Άρθρο 11. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών  
 

4.1. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς οι 

κάτωθι ενδείξεις:  

a. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα,  

b. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό δηλαδή: ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ) 

c. Ο τίτλος της Σύμβασης: «Υποστήριξη του ΕΣΔΑΚ για τo συντονισμό των εργασιών ανάπτυξης 

των υποδομών των δράσεων του προγράμματος LIFE Food for Feed» 

d. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής), 

e. Τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα (η επωνυμία - ταχυδρομική διεύθυνση - τηλέφωνο - 

fax του διαγωνιζόμενου και σε περίπτωση σύμπραξης ή Κοινοπραξίας, τα στοιχεία όλων των 

μελών της).. 

 

4.2. Ο φάκελος Προσφοράς κάθε Διαγωνιζόμενου θα υποβάλλεται σφραγισμένος, επί ποινή αποκλεισμού 

και θα περιλαμβάνει τρεις επιμέρους υποφακέλους, ο καθένας σφραγισμένος, επίσης κατά τον ίδιο τρόπο: 

 

Α. Σφραγισμένο Υποφάκελο με την ένδειξη “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ”, ο οποίος θα περιέχει:  

 

1. To Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης του Άρθρου 16 της παρούσας  
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2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας:  

α) δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, διαπιστωμένα από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία.  

β) αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας διακήρυξης.  

γ) ότι η προσφορά του ισχύει για 10 μηνες απo τηv επoμέvη της διεvέργειας τoυ διαγωvισμoύ.  

 

3. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας δηλώνει την υποχρέωση του για 

την απαρέγκλιτη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, σχετικά με την καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι 

οποίες δεν μπορεί να υπολείπονται των κατώτατων ορίων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία 

και τις τυχόν ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, την τήρηση του νόμιμου ωραρίου, την 

ασφαλιστική κάλυψη, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, κ.λπ.   

 

4. τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του 

οικονομικού φορέα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 

Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα 

ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι 

σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 

εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 

υπογραφής κλπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του διοικητικού οργάνου  

 

5. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους. Οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

6. Για την απόδειξη της ζητούμενης τεχνικής ικανότητας, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να προσκομίσει κατά’ 

ελάχιστον τα εξής: 

Α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα περιλαμβάνει στοιχεία για το προφίλ του υποψηφίου 

(δομή, έδρα, προσωπικό, διεύθυνση, κτλ) και στοιχεία συμμετοχής του υποψηφίου σε ερευνητικό ή 

αναπτυξιακό προγράμματα χρηματοδοτούμενο από Ευρωπαϊκούς ή Εθνικούς πόρους (Horizon 2020, 

FP7, Life, Interegg, EEA Grants, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, κα) που έχει ολοκληρώσει 

κατά την προηγούμενη πενταετία (5 έτη). Συγκεκριμένα η Υ/Δ πρέπει  κάνει αναφορά στα παρακάτω 

στοιχεία: 

▪ Ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης προγράμματος  
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▪ Τίτλος προγράμματος 

▪ Κωδικός Προγράμματος  

▪ Πηγή χρηματοδότησης 

▪ Σύντομη περιγραφή προγράμματος  

▪ Ρόλος του υποψήφιου στο πρόγραμμα 

▪ Τόπο εκτέλεσης των έργων ή υπηρεσιών 

▪ Έγγραφα πιστοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος από το 

δημόσιο χρηματοδοτικό φορέα. 

Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να διαθέτει την εμπειρία αυτή αυτοτελώς ή αν είναι από συμμετοχή σε Κ/Ξ, η 

συμμετοχή του πρέπει να υπερβαίνει το 50%. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι Κ/Ξ τότε ένα 

τουλάχιστον μέλος της Κ/Ξ πρέπει να διαθέτει την ανωτέρω εμπειρία. 

H παραπάνω Υ/Δ απαιτείται προκειμένου να αποδεικνύεται η εμπειρία του διαγωνιζόμενου σε 

ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράμματα θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικό έγγραφο της 

δημόσιας χρηματοδοτικής αρχής που να πιστοποιεί την έντεχνη, επιτυχή και αποτελεσματική εκτέλεση 

του έργου. 

 

Β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα αναφέρει ότι: 

O διαγωνιζόμενος περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον, στην ομάδα έργου προσωπικό με τα εξής προσόντα: 

Έναν Διπλωματούχο Μηχανικό ΠΕ, ειδικότητας Χημικού Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος 

10ετούς γενικής εμπειρίας και τουλάχιστον 2ετους εμπειρίας σχετικής με διαχείριση οργανικών 

αποβλήτων (μελέτη ή και κατασκευή). 

Διευκρινίζεται ότι για την γενική εμπειρία θα αναφέρονται τα πραγματικά έτη απασχόλησης σε 

παραπλήσιο αντικείμενο έργο και όχι τα έτη από κτήσεως πτυχίου. 

Για την απόδειξη της παραπάνω εμπειρίας, η Υ/Δ θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις της 

αναθέτουσας αρχής, εφόσον είναι φορείς του Δημοσίου. Εάν η εμπειρία προέρχεται από ιδιωτικούς 

φορείς τότε αρκεί η βεβαίωση καλής εκτέλεσης του εργοδότη, που να πιστοποιούν την έντεχνη, 

επιτυχή και αποτελεσματική εκτέλεση της εργασίας. Στα παραπάνω τεκμήρια εμπειρίας θα πρέπει να 

αναφέρονται τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 

▪ Ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης 

▪ Τίτλος έργων ή υπηρεσιών 

▪ Φορέας ανάθεσης 

▪ Σύντομη περιγραφή εγκατάστασης (π.χ. δυναμικότητα και είδος εγκατάστασης, περιγραφή 

τρόπου λειτουργίας κ.λπ.) 

▪ Περιγραφή καθηκόντων 
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▪ Τόπο εκτέλεσης των έργων ή υπηρεσιών 

 

Γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα αναφέρει ότι: 

Ο διαγωνιζόμενος περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον, στην ομάδα έργου προσωπικό με τα εξής προσόντα: 

Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ ή Γεωπόνο ΠΕ ή ΤΕ με 2ετή κατά ελάχιστο εμπειρία σε έργα Life στην τελευταία 

πενταετία.  

Για την απόδειξη της παραπάνω εμπειρίας, η Υ/Δ θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις της 

αναθέτουσας αρχής, εφόσον είναι φορείς του Δημοσίου, που θα αναφέρουν τον τίτλο του έργου, το 

ακρωνύμιο και τον σχετικό κωδικό του, τη διάρκεια της σύμβασης, το ποσό της σύμβασης και το 

αντικείμενο αυτής. 

Εάν η εμπειρία προέρχεται από ιδιωτικούς φορείς τότε αρκεί η βεβαίωση καλής εκτέλεσης του 

εργοδότη, που να πιστοποιούν την έντεχνη, επιτυχή και αποτελεσματική εκτέλεση της εργασίας. O 

ιδιωτικός φορέας θα πρέπει να έχει συμμετάσχει στο έργο ως εταίρος ή επικεφαλής εταίρος. Δεν θα 

γίνει δεκτή η εμπειρία που αφορά υπεργολαβία.  

Στα παραπάνω τεκμήρια εμπειρίας θα πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 

▪ Το ακρωνύμιο του / των έργων Life  

▪ Τον / τους τίτλους των έργων  

▪ Οι κωδικοί των έργων 

▪ Ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης της σύμβασης 

▪ Ύψος σύμβασης 

▪ Τίτλος έργων ή υπηρεσιών 

▪ Φορέας ανάθεσης 

▪ Σύντομη περιγραφή αντικειμένου 

 

6. Εφόσον ο διαγωνιζόμενος επικαλείται τη δυνατότητα άλλων φορέων, οι οποίοι θα του διαθέσουν την 

ανωτέρω απαιτούμενη εμπειρία, για την παροχή της υπηρεσίας, πέραν της υποβολής των δικαιολογητικών 

της παρ.5 που θα αποδεικνύουν την ανωτέρω αναφερόμενη εμπειρία, οφείλει να αποδείξει στην 

Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τα αναγκαία μέσα/ πόρους, που αφορά η επίκληση της 

δυνατότητας των άλλων φορέων, προσκομίζοντας τα ακόλουθα έγγραφα: 

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (του νόμιμου εκπροσώπου του, σε περίπτωση νομικού προσώπου, ή 

των νόμιμων εκπροσώπων των μελών, σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας), με την οποία ο διαγωνιζόμενος 

θα δηλώνει ότι επικαλείται μέσα/πόρους τρίτου φορέα.  

- Απόφαση του διοικούντος τον δανείζοντα φορέα οργάνου με την οποία εγκρίνεται η συνεργασία με τον 

διαγωνιζόμενο και η παροχή προς αυτόν των τεχνικών μέσων/πόρων κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
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σύμβασης που θα ανατεθεί και ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα με εξουσία να υπογράφει 

δεσμευτικά για αυτόν όλα τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα,  

 

Οι παραπάνω όροι είναι απαράβατοι και η μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της 

προσφοράς.  

  

Β. Σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”, ο οποίος θα περιλαμβάνει την 

μεθοδολογία παροχής υπηρεσιών που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ζητούμενα στην Τεχνική 

Περιγραφή, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα της παρούσας προκήρυξης.   

Γενικά η τεχνική προσφορά, οφείλει να τηρεί τους παρακάτω όρους:  

• Να συμμορφώνεται με τους όρους των τευχών δημοπράτησης της παρούσας. 

• Να είναι σαφής σε σχέση με το προσφερόμενο τεχνικό αντικείμενο. 

• Να καλύπτει αποδεδειγμένα το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών και να αποδεικνύει, με τη μέγιστη 

δυνατή σαφήνεια, ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν το σύνολο των δαπανών για τη παρούσα 

υπηρεσία. 

• Να περιγράφει με σαφήνεια όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

παρούσας και να τεκμηριώνει τον τρόπο οργάνωσης των υλικών και ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται 

για την εύρυθμη υλοποίηση της υπηρεσίας. 

• Να τεκμηριώνει με επάρκεια την αναγκαιότητα και καταλληλότητα του προσφερόμενου προσωπικού, ως 

προς τον αριθμό, την επιστημονική και τεχνική του κατάρτιση και τις ειδικότητές του και τη λειτουργικότητα 

του προσφερόμενου προγράμματος χρονικής εργασίας. 

• Να αποδέχεται σαφώς τις ιδιαιτερότητες του έργου, ότι πρόκειται για μια πιλοτική και δοκιμαστική 

εφαρμογή, και ως τέτοια μπορεί να απαιτήσει προσαρμογές και αλλαγές, μέσα σε λογικά πλαίσια, ώστε να 

επιτευχθεί ο γενικότερος στόχος του έργου. 

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι που συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 

εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της τεχνικής προσφοράς τους τα εξής στοιχεία:  

- Αποδεικτικά εμπειρίας σχετικά με την συμμετοχή ως επικεφαλής εταίρος ή εταίρος σε ερευνητικά ή 

αναπτυξιακά έργα, χρηματοδοτούμενα από μια από τις παρακάτω πηγές: Horizon 2020, FP7, Life, Interegg, 

EEA Grants, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας κα.   

- Αποδεικτικά εμπειρίας σχετικά με αντικείμενα Σχεδιασμού Προγραμμάτων Διαλογής στην πηγή  

- Αποδεικτικά εμπειρίας σχετικά με εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,  Οριστικής Μελέτης 

και ΤΔ Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων, που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον επεξεργασία οργανικών 

αποβλήτων, και που να έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά. 

- Αποδεικτικά εμπειρίας σχετικά με επίβλεψη λειτουργίας μονάδας διαχείρισης αστικών στερεών 

αποβλήτων, που θα περιλαμβάνει και επεξεργασία οργανικών αποβλήτων. 
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- Δήλωση των μελών της Ομάδας έργου, τα βιογραφικά τους και τις σχετικές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας να 

βεβαιώνεται η απαίτηση σε σύνθεση και εμπειρία   

- Στοιχεία εμπειρίας που αποδεικνύουν την διεθνή παρουσία του διαγωνιζομένου σε θέματα διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων (πίνακας εμπειρίας, κ.α.), όπως συμβάσεις με φορείς του εξωτερικού, γραφεία εκτός 

Ελλάδας και άλλα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα. 

 

Γ) Σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”, ο οποίος θα περιλαμβάνει 

συμπληρωμένο το χορηγούμενο από την Αναθέτουσα Αρχή έντυπο της οικονομικής προσφοράς των τευχών 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) και θα αναφέρει συγκεκριμένα:   

• την συνολικά προσφερόμενη τιμή σε ευρώ, ολογράφως και αριθμητικώς προ ΦΠΑ (€) 

• τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, κατά τρόπον ώστε να μην μπορεί να δημιουργηθεί σύγχυση ως 

προς την ταυτότητά του και να υπογράφεται από τον ίδιο τον πάροχο των υπηρεσιών (σε 

περίπτωση φυσικού προσώπου), ή το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου. 

Σφάλματα, αναντιστοιχίες ολογράφων και αριθμητικών τιμών, λογιστικά λάθη σε αθροίσματα και γινόμενα 

διορθώνονται από την Επιτροπή επί τη βάσει των ολογράφων τιμών ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου, 

προκειμένου να προκύψει η συνολική προσφορά. 

 

4.3. Οι φάκελoι oικovoμικής και τεχvικής πρoσφoράς θα είvαι σφραγισμέvoι και θα φέρoυv τις εvδείξεις τoυ 

κυρίως φακέλoυ. Σε περίπτωση πoυ τα τεχvικά στoιχεία της πρoσφoράς δεv είvαι δυvατόv λόγω τoυ 

μεγάλoυ όγκoυ vα τoπoθετηθoύv στov κυρίως φάκελo, τότε αυτά συσκευάζovται ιδιαίτερα και ακoλoυθoύv 

τov κυρίως φάκελo με τηv έvδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝIΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και τις λoιπές εvδείξεις τoυ κυρίως 

φακέλoυ.  

 

4.4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 

δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 

κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188). Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μη 

φέρουν, παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Εάv υπάρχει στηv πρoσφoρά 

οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει vα είναι καθαρογραμμένη και μovoγραμμέvη απo τov 

πρoσφέρovτα.  

4.5. Η αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την 

τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η πρoσφoρά απoρρίπτεται όταv υπάρχoυv σε αυτή διoρθώσεις oι oπoίες τηv 

καθιστoύv ασαφή κατά τηv κρίση της επιτρoπής αξιoλόγησης τoυ διαγωvισμoύ.  

4.6. Η επιτρoπή πρoβαίvει στηv έvαρξη της διαδικασίας απoσφράγισης τωv πρoσφoρώv τηv ημερoμηvία και 

ώρα πoυ oρίζεται απo τη διακήρυξη.  
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4.7. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 

οικονομικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρο 117 του 

Ν.4412/2016. Mετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 

οικονομικών προσφορών η αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει το 

πρακτικό, το οποίο εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο της Υπηρεσίας  και κοινοποιείται στους 

συμμετέχοντες.  

4.8. Διευκριvίσεις δίvovται μόvo όταv ζητoύvται απo συλλoγικό όργαvo, είτε εvώπιov τoυ είτε ύστερα από 

έγγραφo της υπηρεσίας μετά από σχετική γvωμoδότηση τoυ συλλoγικoύ oργάvoυ. Από τις διευκριvίσεις 

πoυ δίvovται λαμβάvovται υπόψη μόvo εκείvες πoυ αvαφέρovται στα σημεία πoυ ζητήθηκαv.  

4.9. Πρoσφoρά πoυ oρίζει χρόvo ισχύoς μικρότερo τoυ πρoβλεπόμεvoυ από τηv παρoύσα διακήρυξη 

απoρρίπτεται ως απαράδεκτη.  

4.10. Η ισχύς της πρoσφoράς μπoρεί vα παραταθεί, εφόσov ζητηθεί απo τηv Υπηρεσία, πριv από τηv λήξη 

της, κατά αvώτατo όριo για χρovικό διάστημα ίσo με τo πρoβλεπόμεvo απo τη διακήρυξη. Επίσης μπορεί να 

παραταθεί αυτοδίκαια και χωρίς ενημέρωση προς τις εταιρείες για τόσο διάστημα, όσο διαρκεί πιθανή 

άρση των εργασιών της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού με εντολή δικαστικής αρχής της χώρας.  

4.11. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού 

ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 

όρους της διακήρυξης και δεν δύναται με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει, 

ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης. Η ρύθμιση της συγκεκριμένης παραγράφου δεν θίγει τις 

ειδικές διατάξεις του ν. 2522/1997 σε διαγωνισμούς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού 

δικαίου.  

4.12. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, 

η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο 

προσφέρων οφείλει να σημειώνει σ’ αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην 

αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η 

έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που 

καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.  

4.13 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

4.14 Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 

αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
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Άρθρο 12. Αvτιπρoσφoρές - Εναλλακτικές προσφορές.  

 

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεv γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.   

 

Άρθρo 13. Ενστάσεις  

 

Kατά πράξης της αναθέτουσας αρχής μπορεί να ασκηθεί ένσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 127 του Ν.4412/2016. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την 

κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις 

εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

Εκτελεστικής Επιτροπής , αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

Κατά της διακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύμβασης του άρθρου 2 της παρούσας, χωρεί 

ένσταση η οποία υποβάλλεται στην Εκτελεστικής Επιτροπή του ΕΣΔΑΚ μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 

απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού 

ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο 

επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

 

 

Άρθρο 14. Διαδικασία Αποσφράγισης Προσφορών  

 

Α. Σύμφωνα με το άρθρο 99 του.4412/2016, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, στην καθορισμένη 

από τα έγγραφα της σύμβασης ημέρα και ώρα, αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους 

φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό 

πρακτικό του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά 

προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς και η 

εκπλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων που απαιτούν τα έγγραφα της σύμβασης. 

Το σχετικό πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, εγκρίνεται από την αναθέτουσα 

αρχή. Κατά της απόφασης έγκρισης του πρακτικού χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 για 

συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ(προ ΦΠΑ). 

Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο 

πρακτικό και μονογράφονται από τα μέλη του ως άνω οργάνου. 
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Β. Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο αποσφραγίζει σε δημόσια συνεδρίαση τους 

φακέλους των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων που πληρούν τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής. Οι υπόλοιποι φάκελοι παραμένουν σφραγισμένοι και φυλάσσονται με μέριμνα του 

αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου. Ο έλεγχος των τεχνικών προσφορών και η βαθμολόγησή τους, 

με την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης, διεξάγεται σε κλειστές συνεδριάσεις του αρμόδιου 

γνωμοδοτικού οργάνου. Το πρακτικό του οργάνου αυτού, ολοκληρώνεται με τη βαθμολογία των 

τεχνικών προσφορών και την σχετική λεκτική αιτιολογία, και υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή. 

Οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται αποδεκτές εφόσον οι επί μέρους βαθμολογίες των κριτηρίων 

ανάθεσης είναι πάνω από τα αντίστοιχα ελάχιστα όρια όπως καθορίζονται με τα έγγραφα της 

σύμβασης, αλλιώς απορρίπτονται και ο οικονομικός φορέας αποκλείεται της περαιτέρω 

διαδικασίας.  

Το σχετικό πρακτικό ελέγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών εγκρίνεται από την 

αναθέτουσα αρχή. Κατά της απόφασης έγκρισης του πρακτικού χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το 

άρθρο 127 για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ(προ ΦΠΑ). 

Γ. Μετά την οριστικοποίηση της βαθμολογίας των τεχνικών προσφορών, σε ημερομηνία και ώρα 

που γνωστοποιείται εγγράφως στους συμμετέχοντες προ πέντε (5) ημερών, αποσφραγίζονται οι 

οικονομικές προσφορές και καταχωρείται το περιεχόμενό τους σε σχετικό πρακτικό.  

Το σχετικό πρακτικό υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή, η οποία το εγκρίνει. Κατά της απόφασης 

έγκρισης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 για συμβάσεις με 

εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ(προ ΦΠΑ).  

Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης βάσει των κριτηρίων 

ανάθεσης όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της σύμβασης.  

Δ. Με βάσει τα οριζόμενα στο άρθρο 117 παρ 4 του Ν.4412/16. Η αποσφράγιση του φακέλου των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών 

μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. 

 

Άρθρo 15. Αξιoλόγηση προσφορών - κατακύρωση διαγωνισμού.  

 

- Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών 

που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με 

βάση το κριτήριο ανάθεσης.  
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- Τα κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών με τους αντίστοιχους συντελεστές 

βαρύτητας παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα Β: 

- Κάθε κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Uτi (i είναι το κριτήριο 1, 2, 3 ή 4), που 

συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 100 έως 120. 

- Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι 

όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν 

υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.  

 

Πίνακας Β: Κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας βαθμολογουμένων κριτηρίων αξιολόγησης 
 

Κριτήριο Περιγραφή κριτηρίου 
Βαρύτητα 

(σi) 

Κ1 

Αποτελεσματικότητα Μεθοδολογίας Παροχής Υπηρεσιών (κατανόηση 

αντικειμένου, επισήμανση προβλημάτων, υπόδειξη τρόπου αντιμετώπισης, 

παρουσίαση κύριων δραστηριοτήτων – ενεργειών για την παροχή των 

υπηρεσιών, παρουσίαση προβλεπόμενων εσωτερικών διαδικασιών για την 

παροχή των υπηρεσιών) 

25% 

Κ2 

Εμπειρία σε Ερευνητικά και Επιδεικτικά Έργα, με έμφαση την ανάπτυξη και 

λειτουργία πιλοτικών μονάδων, χρηματοδότηση από Horizon, FP7, Interreg, LIFE 

, Γενική Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας κα 

20% 

Κ3 

Εμπειρία ομάδας έργου στο αντικείμενο του έργου  

• Αξιολογείται η εμπειρία σε Σχεδιασμό και Υλοποίηση Προγραμμάτων 

Διαλογής στην Πηγή,  

• Αξιολογείται η εμπειρία σε μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη λειτουργίας 

Μονάδων Επεξεργασίας οργανικού κλάσματος Στερεών Αποβλήτων (δεν 

περιλαμβάνονται στις μονάδες διαχείρισης οι ΧΥΤΑ, οι ΣΜΑ, τα ΚΔΑΥ) 

και μελέτες οικονομικού περιεχομένου σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

Τεχνική Περιγραφή 

25% 

Κ4 Αποτελεσματικότητα και εμπειρία ομάδας έργου στο αντικείμενο του έργου 25% 

Κ5 
Εξωστρέφεια: Αξιολογείται η Διεθνής Παρουσία Υποψηφίου Αναδόχου σε 

θέματα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων  
5% 

 Σύνολο συντελεστών βαρύτητας 100% 

 

- Η βαθμολόγηση και κατάταξη των τεχνικών προσφορών γίνεται σύμφωνα με τον τύπο: 

  Uτ =  Σ (σ1 x Κ1+ σ2 x Κ2 +σ3 x Κ3+ σ4 x Κ4+ σ5 x Κ5) 

  όπου : 

  Uτ =  ο συνολικός βαθμός της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου,  

   Κi =  ο βαθμός του κριτηρίου i και  

  σi =  ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου i. 
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- Οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται παραδεκτές εφόσον τόσο η βαθμολογία ανά κριτήριο 

όσο και η συνολική βαθμολογία τους υπερβαίνει ή είναι ίση με τις 100 μονάδες, δηλ. ΣΒτ ≥100, 

Uτi≥100.  

- Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και σε ημερομηνία και 

ώρα που θα οριστεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφραγίζονται οι οικονομικές 

προσφορές. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα στάδια οι 

φάκελοι οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.  

- Ύστερα από τη στάθμιση της βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου, η 

Επιτροπή προσδιορίζει την πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά.  

- Η ομάδα κριτηρίων που αφορά στην Αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών έχει συντελεστή 

βαρύτητας 70% η αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 30%. 

- Η σταθμισμένη βαθμολογία κάθε προσφοράς προκύπτει από το άθροισμα: 

  ΣΒ = Βτ * Uτ + Βο * Uo 

  όπου: 

  ΣΒ= η σταθμισμένη βαθμολογία,  

  Βτ = ο συντελεστής βαρύτητας της τεχνικής προσφοράς ίσος με 70% 

  Uτ= ο συνολικός βαθμός της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου  

   Βο = ο συντελεστής βαρύτητας της οικονομικής προσφοράς ίσος με 30%. 

  Uο = το ποσοστό της έκπτωσης εκφρασμένο σε αριθμό από 1 έως 100 και  

- Το ποσοστό της έκπτωσης προκύπτει από τον τύπο: 

  Uο = [(Π –ΠΔ)/ Π] * 100 

  όπου  

  Π = ο προϋπολογισμός μελέτης € και  

  ΠΔ= η συνολική τιμή προσφοράς διαγωνιζομένου 

- Η συνολική τιμή προσφοράς του διαγωνιζόμενου υπολογίζεται από το έντυπο της 

οικονομικής προσφοράς. Η τελική αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται με 

φθίνουσα σειρά του Uτ.  

- Σημειώνεται ότι στην τιμή του ΠΔ και Π συμπεριλαμβάνεται το κόστος προσφοράς και η 

προϋπολογισθείσα τιμή αντίστοιχα, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η αξία του Φ.Π.Α. 

- Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 

Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες 

με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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- Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, είναι η προσφορά που θα 

συγκεντρώσει τη μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία. 

- Σε περίπτωση προσφορών με την ίδια σταθμισμένη βαθμολογία ΣΒ προσωρινός Ανάδοχος 

ανακηρύσσεται ο έχων το μέγιστο συνολικό βαθμό τεχνικής προσφοράς Uτ.  

Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού καταρτίζει σχετικό πρακτικό. 

Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις, η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΣΔΑΚ, εγκρίνει το αποτέλεσμα 

και αναδεικνύει τον προσωρινό μειοδότη. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για 

την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους. 

Σε περίπτωση κατάθεσης ενστάσεων, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει γνωμοδότηση την οποία 

και διαβιβάζει, (μαζί με τις ενστάσεις, τα πρακτικά της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι 

ενστάσεις στηρίζονται) στην Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΣΔΑΚ, η οποία αποφαίνεται επί των 

ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσμα.  

 

 

Άρθρο 16. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  

 

Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, το οποίο εμπεριέχεται 

στα έγγραφα της σύμβασης, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών 

που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας 

πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 13 της παρούσας,  

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 14 της 

παρούσας, 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το τυποποιημένο έντυπο 

της παρ. 4 κατά περίπτωση, υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
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Άρθρο 17. Πρόσκληση για Υποβολή Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει, εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, 

τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 

4250/2014, των κάτωθι δικαιολογητικών:  

Α) ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ συγκρότησης της εταιρείας  

Β) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ισχύουσες κατά την ημέρα αποσφράγισης των 

προσφορών, τόσο για τη κύρια ασφάλιση, όσο και την επικουρική ασφάλιση.  

Γ) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 

προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης 

αυτού.  

Δ) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για:  

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης –πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για τη καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος.  

2) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης 

της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών – 

μελών της Ένωσης και στη παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για τη καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, 

καθώς και όπως ορίζεται στη κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα  

3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το Ν.2803/2000  

4) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης –πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής  

5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/EK του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, 
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σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008  

6) Παιδική Εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 

για τη πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013.  

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 

του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής  ή 

δικαστικής αρχής είναι:  

φυσικά πρόσωπα  

ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.  

διαχειριστές Ε.Π.Ε.  

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος για Α.Ε.  

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού  

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.  

Ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου 

πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος :  

- δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης  

- δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση  

ΣΤ) Βεβαίωση εγγραφής στο αντίστοιχο επαγγελματικό επιμελητήριο.  

Ζ) Νόμιμη εξουσιοδότηση για την υποβολή της προσφοράς ή της αίτησης συμμετοχής, εφόσον 

υποβάλλεται από τρίτο. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 

εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρξουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
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συμπληρώσει εντός επτά (7) ημερών από τη κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται 

αυτό επαρκώς και κατ΄ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) ημέρες.  

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 

είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του 

άρθρου 104 του Ν. 4412/16, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του 

(εάν προβλέπεται από τη σχετική διακήρυξη) και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέρονται που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει των 

ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.  

 

 

Άρθρο 18. Απόφαση κατακύρωσης  

 

Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της 

σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 105 του Ν. 4412/16.  

Η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας κοινοποιεί, αμέσως μετά την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.), επί 

αποδείξει.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή/ο 

αναθέτων φορέας δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:  

Α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπομένων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων 

και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολής επί 

αυτών,  

Β) ολοκλήρωση τυχόν προβλεπόμενου προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό.  

Γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση.  

 

Μετά την κατά την προηγούμενη παράγραφο επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης 

κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον προμηθευτή/ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή 

της σύμβασης, εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.  
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Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει 

το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106. 

 

Άρθρο 19. Εγγυήσεις  

 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, κατ’ άρθρο 72 του Ν. 4412/16, δεν απαιτείται.  

Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει «Εγγύηση καλής εκτέλεσης» 

σύμφωνα με την παρ. β΄, στο άρθρου 72 του Ν. 4412/16, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% 

επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην 

περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Οι ανωτέρω εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων 

Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε 

αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  

Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

Α) την ημερομηνία έκδοσης  

Β) τον εκδότη  

Γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται  

Δ) τον αριθμό της εγγύησης  

Ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση  

Στ) την πλήρη επωνυμία, ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση  

Ζ) τους όρους ότι αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής αυτής, 

το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου  

Θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης  

Ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγυητικής να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

μερικά εντός πέντε ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται  

Ια) στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
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Άρθρο 20. Δημοσίευση διακήρυξης  

 

Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί για τουλάχιστον 12 ημέρες 

• στο δικτυακό τόπο του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ promitheus.gov.gr   

• στο δικτυακό τόπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ https://diavgeia.gov.gr 

• στην ιστοσελίδα του ΕΣΔΑΚ http://esdak.gr. 

 

 
 

Η παρούσα εγκρίθηκε με την υπ’αριθμόν 122/2016 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ 
 
Ο Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ 
 
 
Γιάννης Μαστοράκης
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:11/2016 
 

ΤΙΤΛΟΣ: 

«Υποστήριξη του ΕΣΔΑΚ για τo συντονισμό των 

εργασιών ανάπτυξης των υποδομών των δράσεων 

του προγράμματος LIFE Food for Feed» 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 55.350,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

1. Συγγραφή υποχρεώσεων 
2. Τεχνική Περιγραφή – τεχνικές Προδιαγραφές  
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
4. Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
 

 
 

Ηράκλειο, Νοέμβριος 2016 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 

(ΕΣΔΑΚ) 

  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Το έργο LIFE+F4F 

χρηματοδοτείται ως προς 

την αξία του κατά 60% από 

το χρηματοδοτικό μέσο LIFE 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για 

το περιβάλλον LIFE 2014-

2020 και κατά 40% από 

ίδιους πόρους 

 

 

& ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
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Α.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο :Αντικείμενο έργου 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η «Υποστήριξη του ΕΣΔΑΚ για τo συντονισμό των εργασιών 

ανάπτυξης των υποδομών των δράσεων του προγράμματος LIFE Food for Feed», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 

LIFE15 ENV/GR/257 ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ LIFE+F4F. 

Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) είναι Επικεφαλής Εταίρος 

(Coordinating Beneficiary) του Έργου «LIFE - Food for Feed: An Innovative Process for 

Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed». To έργο βασίζεται σε μια σειρά από 

καινοτόμες και πρωτοποριακές διαδικασίες που δεν έχουν εφαρμοστεί ευρέως και για το λόγο αυτό 

χαρακτηρίζεται ως επιδεικτικό / πιλοτικό με έντονα στοιχεία έρευνας και καινοτομίας. Για το λόγο 

αυτό υπάρχει επείγουσα ανάγκη παροχής υποστήριξης στα στελέχη του ΕΣΔΑΚ ώστε να μπορούν 

να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις . 

Σκοπός του έργου F4F είναι η αξιοποίηση μιας καινοτόμου διεργασίας που θα επιτρέπει την ασφαλή 

μετατροπή του προ-διαλεγμένου οργανικού κλάσματος των αστικών στερεών απορριμμάτων κυρίως 

από ξενοδοχεία σε ζωοτροφή. Για το σκοπό αυτό θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει μια πιλοτική 

μονάδα ηλιακής ξήρανσης που θα έχει τη δυνατότητα να παράγει 40-50 τόνους ζωοτροφής ετησίως. 

Το έργο περιλαμβάνει : 

• Σχεδιασμό, λειτουργία και αξιολόγηση της συλλογής του προ-διαλεγμένου οργανικού 

κλάσματος από ξενοδοχεία 

• Σχεδιασμό, κατασκευή, λειτουργία και αξιολόγηση του συστήματος χειροδιαλογής, 

τεμαχισμού και ηλιακής ξήρανσης/παστεριοποίησης του υλικού  

• Αξιολόγηση της ποιότητας της ζωοτροφής (ποιοτικά χαρακτηριστικά, εφαρμογή σε ζώα) 

• Τεχνοοικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση 

• Δράσεις δημοσιότητας και δικτύωσης με άλλα έργα LIFE 

O Ανάδοχος αναλαμβάνει να υποστηρίξει τον ΕΣΔΑΚ στην υλοποίηση ενός φιλόδοξου και 

σημαντικού, ιδιαίτερα καινοτόμου και μοναδικού επιδεικτικού έργου. Ως τέτοιο οι υποχρεώσεις του 

Αναδόχου, αν και θα περιγραφούν όσο λεπτομερώς γίνεται, ενδέχεται στη διάρκεια του 

προγράμματος να διαφοροποιηθούν και να απαιτηθεί η προσαρμογή τους. 

H Υπηρεσία περιλαμβάνει την υποστήριξη των δράσεων: 

j. Επαφών και σύνταξη συμφωνητικών με ξενοδοχεία/επιχειρήσεις από όπου θα γίνεται η 

συλλογή του οργανικού κλάσματος της περιοχής υλοποίησης του έργου και συνεχούς 

αλληλεπίδρασης με αυτά καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

k. Υποστήριξη του ΕΣΔΑΚ στη προετοιμασία και υλοποίηση του διαγωνισμού για τη 

συλλογή του οργανικού προδιαλεγμένου κλάσματος από το/τα ξενοδοχείο/α ή άλλα 

σημεία συλλογής 
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l. Υποστήριξη του ΕΣΔΑΚ στη επίβλεψη υλοποίησης σύμβασης αναδόχου για τη συλλογή  

m. Υποστήριξη στην ωρίμανση των μελετών για την κατασκευή της πιλοτικής μονάδας 

n. Υποστήριξη του ΕΣΔΑΚ στη προετοιμασία και υλοποίηση του διαγωνισμού για τη 

κατασκευή της πιλοτικής Μονάδας. 

o. Υποστήριξη του ΕΣΔΑΚ στη επίβλεψη της κατασκευής και της λειτουργίας της πιλοτικής 

μονάδας 

p. Παροχή δεδομένων κατασκευής και λειτουργίας  

q. Συμμετοχή στην οικονομική αξιολόγηση & στο Επιχειρηματικό Σχέδιο 

r. Μελέτη για τη χρηματοδότηση μιας μονάδας F4F 

 
Μεγαλύτερη ανάλυση σε σχέση με το αντικείμενο του διαγωνισμού, υπάρχει στο τεύχος τεχνικής 

περιγραφής της υπ’ αριθμόν 11/2016 μελέτης του ΕΣΔΑΚ για την παρούσα Υπηρεσία. 

 

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

Λαμβάνονται υπόψη: 

1. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α’) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το άρθρο 3 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις...και 

λοιπές ρυθμίσεις».  

3. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

4. Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/τ.Β’/ 11-8-2010) Υπουργική Απόφαση 

«Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για την 

σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών 

ή εκτέλεση έργων».   

5. Τις διατάξεις των άρθρων 86 και 247, της παρ. 2 του άρθρου 209 και της παρ. 1 του 

άρθρου 273 του Ν. 3463/2006. 

6. Τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 

του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και η παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως 

αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια.  

8. Την παρ 13 του άρθρου 20 του N. 3731/08  

9. Το άρθρο 133 του N.4270/2014 

10. Την αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/1.08.2010 τεύχος Β) Απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών. 

11. Τις διατάξεις του άρθρου 68, Ν. 3863/2010 

12. Το Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ)…» 
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13. Την ΚΥΑ Π1/2380/18-12-2012 για τη ρύθμιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του ΚΗΜΔΣ. 

14. Το άρθρο 157, παράγραφος 1β,του Ν.4281/2014. 

15. Οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου που διέπουν την 

υπηρεσία αυτή. 

16. Το υπ’ αριθμόν 1687/21.11.2016 πρωτογενές αίτημα 

17. Την με ΑΔΑ: 7ΕΛΩΟΡ2Ω-ΟΝΣ, απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 55.350,00 στον 

ΚΑ 30-6142.000 οικονομικού έτους 2016 

18. Την αρ. 122/2016 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ (ΑΔΑ7ΕΛΩΟΡ2Ω-

ΟΝΣ) για την έγκριση των όρων της διακήρυξης και έγκρισης διενέργειας του συνοπτικού 

διαγωνισμού. 

19. Τις υποχρεώσεις του ΕΣΔΑΚ για την υλοποίηση του έργου F4F όπως αυτές απορρέουν 

από τη σχετική σύμβαση χρηματοδότησης (Grant Agreement) του ΈΣΔΑΚ με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, με ημερομηνία υπογραφής 17 Ιουνίου 2016. 

20. ΈΣΔΑΚ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ημερομηνία υπογραφής στις 17 Ιουνίου 2016. 

 

Η πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2016 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. ΚΑ 30-

6142.000 με τίτλο: «Υποστήριξη του ΕΣΔΑΚ για τo συντονισμό των εργασιών ανάπτυξης των 

υποδομών των δράσεων του προγράμματος LIFE Food for Feed», ύψους 55.350,00 ευρώ.  

 

Άρθρο 3ο :Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Σύμβαση έργου 

β. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 

4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

� α) η προκήρυξη σύμβασης, 

� β) η διακήρυξη, 

� γ) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 79 παρ. 4 ν 4412/2016  

� δ) Η υπ’αριθμόν 11/2016 μελέτη του ΕΣΔΑΚ για την Υπηρεσία αυτή 

� ε) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από 

την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω 

γ. Η προσφορά του Αναδόχου 

 

Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  

Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι από την υπογραφή της σύμβασης 

συνεργασίας και μέχρι και τις 29/2/2020. Σε περίπτωση που ο ΕΣΔΑΚ και τα άλλα μέλη της 

ομάδας του έργου LIFE+F4F, αποφασίσουν ότι, για την ολοκλήρωση του έργου απαιτηθεί 
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παράταση της διάρκειας του έργου, αυτόματα θα παραταθεί και η σύμβαση με τον ανάδοχο 

ΧΩΡΙΣ περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση για τον ΕΣΔΑΚ.   

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, εντός 10 ημερών θα υποβληθεί αναλυτικό χρονοδιάγραμμα 

υπηρεσιών. 

 

Άρθρο 5ο :     Υποχρεώσεις του αναδόχου 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου ο Πάροχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα 

Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την 

ολοκλήρωση των υπηρεσιών.  

Ο τρόπος παροχής των υπηρεσιών θα γίνεται σύμφωνα με τις γραπτές και προφορικές 

υποδείξεις του ΕΣΔΑΚ.  

Ειδικότερα ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση των υπηρεσιών που περιγράφονται στο τεύχος της 

Τεχνικής Περιγραφής της παρούσης θα συνεργάζεται με τη Διοίκηση, τον Πρόεδρο, το 

προσωπικό του ΕΣΔΑΚ, του εταίρους του Έργου καθώς και όποιο άλλο όργανο κριθεί αναγκαίο. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύει το προσωπικό του για την ορθή εφαρμογή των όρων της 

σύμβασης και να ελέγχει την ποιότητα των εργασιών του.  

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των 

εργαζομένων. Η αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη αστική η ποινική ή οιαδήποτε άλλη, για 

το προσωπικό που θα απασχολείται στο συγκεκριμένο έργο.  

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του τις νόμιμες άδειες, ρεπό κ.λ.π. και να 

καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των 

αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων έναντι της αναθέτουσας Αρχής.  

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω, θα καταγγέλλεται η Σύμβαση με την 

Ανάδοχο Εταιρεία, (Εγκύκλιος 30440/08.05.2006 και Εγκύκλιος 31262/16.11.2006 του 

Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010).  

 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει επικαιροποίηση 

της ομάδας έργου η οποία κατ’ ελάχιστον θα περιλαμβάνει την ομάδα όπως έχει περιγραφεί στη 

τεχνική προσφορά του. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δημόσιο και 

στους ασφαλιστικούς φορείς. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται αυτές, η αναθέτουσα Αρχή έχει το 

δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο.  

 Ο ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει 

υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης, ούτε να 

υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε 

περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κ.λπ., ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα τα 

σχετικά συμφωνητικά.  
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 Κατά τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, και για διάρκεια 

τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη 

γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, όσα έγγραφα ή πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του 

κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών του.  

 

Άρθρο 6ο :     Υποχρεώσεις του ΕΣΔΑΚ 

Ο ΕΣΔΑΚ υποχρεούται μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης είτε ολόκληρης ή τμήματος της 

υπηρεσίας και αφού πρώτα η αρμόδια επιτροπή παραλαβής βεβαιώσει την άρτια και έντεχνη 

εκτέλεση της υπηρεσίας, να εξοφλήσει το αντίστοιχο ποσό της σύμβασης, αφού υποβληθεί 

ισόποσο τιμολόγιο και εκδοθεί το αντίστοιχο ένταλμα πληρωμής. 

 

Άρθρο 7ο :     Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει «Εγγύηση καλής 

εκτέλεσης» σύμφωνα με την παρ. β΄, στο άρθρου 72 του Ν. 4412/16, το ύψος της οποίας 

καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Οι ανωτέρω εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της 

Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το 

ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 

ποσού.  

Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

Α) την ημερομηνία έκδοσης  

Β) τον εκδότη  

Γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται  

Δ) τον αριθμό της εγγύησης  

Ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση  

Στ) την πλήρη επωνυμία, ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση  

Ζ) τους όρους ότι αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης της εγγυητικής αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου  

Θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης  
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Ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγυητικής να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 

ολικά ή μερικά εντός πέντε ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται  

Ια) στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας και 

ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

 

Άρθρο 8ο :     Αναθεώρηση τιμών  

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν 

σταθερές και αμετάβλητες.  

 

Άρθρο 10. Παρακολούθηση της Σύμβασης 

Η παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 216 του Ν.4412/16 

 

Άρθρο 11 :     Παραλαβή εργασιών 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής 

που συγκροτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 221, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρο 219 παρ.1 του Ν.4412/16) 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως 

στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει 

τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και γνωμοδοτεί αν οι 

αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 

παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες (άρθρο 

219 παρ.3 του Ν.4412/16). 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογημένη 

απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 

παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η οποία θα 

πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.  (άρθρο 219 παρ.4 του 

Ν.4412/16) 

Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 

οριστική παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύµβασης και να 

συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 

απόφαση. (άρθρο 219 παρ.4 του Ν.4412/16) 
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Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο µε 

απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό 

διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική 

απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 

συντελεσθεί αυτοδίκαια. (άρθρο 219 παρ.5 του Ν.4412/16) 

Οι εγγυητικές επιστολές δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων 

από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη. 

(άρθρο 219 παρ.6 του Ν.4412/16) 

 

Άρθρο 12. Πληρωμή – Kρατήσεις 

1. Η δαπάνη αύτη θα καλυφθεί από τον ΚΑ 30-6142.000 με τίτλο «Υποστηρικτικές υπηρεσίες 

προγράμματος LIFE Food for Feed», του προϋπολογισμού του ΕΣΔΑΚ 2016. (υπ’ αριθ. 

122/2016 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής για την ανάληψη της υποχρέωσης και τη διάθεση 

της πίστωσης) 

2. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της 

κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011. 

3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ΕΣΔΑΚ.  

4. Η εξόφληση των τιμολογίων που θα εκδίδονται κάθε μήνα, θα γίνεται με τακτικά χρηματικά 

εντάλματα πληρωμής από τις πιστώσεις του ΚΑ 30-6142.000. Η πληρωμή του εργολαβικού 

τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

 

Άρθρο 13 :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, 

τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

Άρθρο 14 :     Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις.  

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε κάθε διαφορά, αμφισβήτηση ή 

διαφωνία που τυχόν προκύψει είτε ως προς την ερμηνεία είτε ως προς την εκτέλεση της 

σύμβασης και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτή, θα επιλύεται με διαπραγματεύσεις, σε 

πνεύμα καλής συνεργασίας, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, από την ημερομηνία της 

έγγραφης διατύπωσης της διαφωνίας από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Για θέματα που δεν 
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ρυθμίζονται με την παρούσα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου. Σε 

κάθε περίπτωση, αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών είναι τα Δικαστήρια Κρήτης. 

 

Άρθρο 15 :    Ανωτέρα βία 

 Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 

προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε 

υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας 

είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή 

σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία 

προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α.  

Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο Πάροχος οφείλει να ειδοποιήσει 

αμελλητί τον ΕΣΔΑΚ και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος 

για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 

     Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον ΕΣΔΑΚ (εντολέα) 

προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

 

 

Ηράκλειο 18/11/2016 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ  
  
ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
ΠΕ5, ΒΑΘΜΟΣ Β  

 

 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΥ ΕΣΔΑΚ 

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

ΠΕ3, ΒΑΘΜΟΣ Α 
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Β.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η «Υποστήριξη του ΕΣΔΑΚ για τo συντονισμό των 

εργασιών ανάπτυξης των υποδομών των δράσεων του προγράμματος LIFE Food for 

Feed», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ LIFE15 ENV/GR/257 ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ LIFE+F4F. 

 

Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) είναι Επικεφαλής Εταίρος 

(Coordinating Beneficiary) τουΈργου «LIFE – Food for Feed: AnInnovative Process for 

Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed». To έργο βασίζεται σε μια σειρά από 

καινοτόμες και πρωτοποριακές διαδικασίες που δεν έχουν εφαρμοστεί ευρέως και για το λόγο 

αυτό χαρακτηρίζεται ως επιδεικτικό / πιλοτικό με έντονα στοιχεία έρευνας και καινοτομίας. Για το 

λόγο αυτό υπάρχει επείγουσα ανάγκη υποστήριξης στα στελέχη του ΕΣΔΑΚ ώστε να μπορούν να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις . 

 

Σκοπός του έργου F4F είναι η αξιοποίηση μιας καινοτόμου διεργασίας που θα επιτρέπει την 

ασφαλή μετατροπή του προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος των αστικών στερεών 

απορριμμάτων, κυρίως από ξενοδοχεία σε ζωοτροφή. Για το σκοπό αυτό θα κατασκευαστεί και 

θα λειτουργήσει μια πιλοτική μονάδα ηλιακής ξήρανσης που θα έχει τη δυνατότητα να παράγει 

40-50 τόνους ζωοτροφής ετησίως. Το έργο περιλαμβάνει : 

- Σχεδιασμό, λειτουργία και αξιολόγηση της συλλογής του προδιαλεγμένου οργανικού 

κλάσματος από ξενοδοχεία 

- Σχεδιασμό, κατασκευή, λειτουργία και αξιολόγηση του συστήματος χειροδιαλογής, 

τεμαχισμού και ηλιακής ξήρανσης/παστεριοποίησης του υλικού  

- Αξιολόγηση της ποιότητας της ζωοτροφής (ποιοτικά χαρακτηριστικά, εφαρμογή σε ζώα) 

- Τεχνοοικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση 

- Δράσεις δημοσιότητας και δικτύωσης με άλλα έργα LIFE 

 

Α. Γενικά Χαρακτηριστικά 

2. O Ανάδοχος αναλαμβάνει να υποστηρίξει τον ΕΣΔΑΚ στην υλοποίηση ενός φιλόδοξου και 

σημαντικού, ιδιαίτερα καινοτόμου και μοναδικού επιδεικτικού έργου. Ως τέτοιο οι 

υποχρεώσεις του Αναδόχου, αν και θα περιγραφούν όσο λεπτομερώς γίνεται, ενδέχεται 

στη διάρκεια του προγράμματος να διαφοροποιηθούν και να απαιτηθεί η 

προσαρμογή τους. 

3. Το έργο απαιτεί γενικά να υποστηριχθούν δράσεις: 
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a. Επαφών και σύνταξη συμφωνητικών με ξενοδοχεία/επιχειρήσεις από όπου θα 

γίνεται η συλλογή του οργανικού κλάσματος της περιοχής υλοποίησης του έργου 

και συνεχούς αλληλεπίδρασης με αυτά καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

b. Υποστήριξη του ΕΣΔΑΚ στη προετοιμασία και υλοποίηση του διαγωνισμού για τη 

συλλογή του οργανικού προδιαλεγμένου κλάσματος από το/τα ξενοδοχείο/α ή 

άλλα σημεία συλλογής 

c. Υποστήριξη του ΕΣΔΑΚ στη επίβλεψη υλοποίησης σύμβασης αναδόχου για τη 

συλλογή  

d. Υποστήριξη στην ωρίμανση των μελετών για την κατασκευή της πιλοτικής 

μονάδας 

e. Υποστήριξη του ΕΣΔΑΚ στη προετοιμασία και υλοποίηση του διαγωνισμού για τη 

κατασκευή της πιλοτικής Μονάδας. 

f. Υποστήριξη του ΕΣΔΑΚ στη επίβλεψη της κατασκευής και της λειτουργίας της 

πιλοτικής μονάδας 

g. Παροχή δεδομένων κατασκευής και λειτουργίας  

h. Συμμετοχή στην οικονομική αξιολόγηση & στο Επιχειρηματικό Σχέδιο 

i. Μελέτη για τη χρηματοδότηση μιας μονάδας F4F 

 

Β. Ειδικότερες διατάξεις 

Ο Πίνακας που ακολουθεί περιγράφει με περισσότερες λεπτομέρειες τις υποχρεώσεις του 

Αναδόχου, τα πακέτα εργασίας (δράσεις) που αντιστοιχούν σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του 

Έργου, καθώς και τις ημερομηνίες που αυτές θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί. Σημειώνεται ότι 

τυχόν παράταση των αντίστοιχων εργασιών συνεπάγεται ΑΥΤΟΜΑΤΗ παράταση της σύμβασης 

και των υποχρεώσεων του αναδόχου ΧΩΡΙΣ επιπρόσθετη οικονομική αποζημίωση.  

 

 

 

 



 

Πίνακας 1. Αναλυτική περιγραφή υποχρεώσεων αναδόχου  

 

Δράση Σύντομη περιγραφή Αναλυτική Περιγραφή Χρονοδιάγραμμα 

Β1. 

Οργάνωση συνεργασίας 

με 

ξενοδοχεία/επιχειρήσεις 

(Σημεία Συλλογής) 

1. Επαφές και οργάνωση συναντήσεων με τουλάχιστον 20 ξενοδοχεία 4 & 5*, 

κέντρα μαζικής εστίασης κ.α. (Σημεία Συλλογής). 

2. Καθορισμός των ειδικών απαιτήσεων για τις προδιαγραφές της πρώτης ύλης 

οργανικού κλάσματος που θα λαμβάνεται από τα Σημεία Συλλογής. 
31-12-2016 

3. Σύνταξη συμφωνητικού/ων με Σημεία Συλλογής για συλλογή 1-1,5τόνο/ημέρα 

προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος. 

Προετοιμασία 

διαγωνισμού για τη 

Συλλογή του οργανικού 

προδιαλεγμένου 

κλάσματος από τα Σημεία 

Συλλογής 

4. Περιλαμβάνει την υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΕΣΔΑΚ για τη 

σύνταξη τευχών δημοπράτησης  (Σύνταξη σχεδίου τευχών δημοπράτησης )του 

διαγωνισμού για την εύρεση αναδόχου που θα αναλάβει τη συλλογή και 

λειτουργία της πιλοτικής μονάδας δυναμικότητας 1-1,5τόνο/ημέρα 

προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος από τα Σημεία Συλλογής.  

Η συλλογή και η λειτουργία της πιλοτικής μονάδας, θα γίνεται κατά τη διάρκεια 

τριών  6μηνών, ενός εξαμήνου για κάθε έτος 2017, 2018 και 2019.  
31-3-2017 

5.  Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΕΣΔΑΚ στην αξιολόγηση του 

διαγωνισμού. 

6. Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΕΣΔΑΚ στην προετοιμασία  

σύμβασης αναδόχου (σύνταξη σχεδίου σύμβασης). 
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Επίβλεψη υλοποίησης 

σύμβασης αναδόχου για 

τη Συλλογή  

7. Συλλογή και έλεγχος δελτίων καθαρότητας/ισοζυγίων μάζας από τον ανάδοχο. 

Επισκέψεις στον χώρο  της πιλοτικής μονάδας (8 φορές/μήνα για 3 εξάμηνα) 

για επίβλεψη και έλεγχο διαλογής και λειτουργίας της μονάδας. 

8. Επισκέψεις στον χώρο αποκομιδής του προδιαλεγμένου κλάσματος στα 

Σημεία Συλλογής (4 φορές/μήνα για τα 3 εξάμηνα) και έλεγχος συνθηκών 

μεταφοράς. 

1ο εξάμηνο 

ολοκλήρωση 

31-10-2017 

2ο εξάμηνο 

ολοκλήρωση 

31/10/2018 

3ο εξάμηνο 

ολοκλήρωση  

31/10/2019 

B2.  

Υποστήριξη στην 

ανάπτυξη της πιλοτικής 

μονάδας 

 

30-6-2017 

1. Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΕΣΔΑΚ στην Αδειοδότηση της 

Μονάδας (περιβαλλοντική , άδεια δόμησης, λειτουργίας κτλ). Σύνταξη φακέλων 

αδειοδότησης που θα υποβληθούν στις Υπηρεσίες. 

2. Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΕΣΔΑΚ  στη σύνταξη οριστικής 

μελετης κατασκευής της Μονάδας  και τευχών δημοπράτησης  για την εύρεση 

αναδόχου που θα αναλάβει την κατασκευή της πιλοτικής μονάδας. ( Σύνταξη 

Σχεδίων οριστικής μελέτης κατασκευής της Μονάδας  και τευχών 

δημοπράτησης)   

3. Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΕΣΔΑΚ στην αξιολόγηση του 

διαγωνισμού κατασκευής της Μονάδας. 

4. Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΕΣΔΑΚ στη προετοιμασία  σύμβασης 

αναδόχου κατασκευής Μονάδας (σύνταξη σχεδίου σύμβασης).  
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5. Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΕΣΔΑΚ  στην επίβλεψη υλοποίησης 

σύμβασης αναδόχου για τη κατασκευή της Μονάδας.  

6. Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΕΣΔΑΚ  στη σύνταξη τευχών 

δημοπράτησης γην εύρεση αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια του 

μηχανολογικού εξοπλισμού της πιλοτικής μονάδας (Σύνταξη Σχεδίων τευχών 

δημοπράτησης).  

7. Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΕΣΔΑΚ  στην αξιολόγηση του 

διαγωνισμού προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμού της πιλοτικής 

μονάδας 

8. Προετοιμασία – σύνταξη σύμβασης αναδόχου προμήθειας εξοπλισμού, σε 

συνεργασία με το ΤΕΙΚ.  

9. Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΕΣΔΑΚ  στην επίβλεψη κατά την 

εγκατάσταση του εξοπλισμού, σε συνεργασία με το ΤΕΙΚ. 

Β3. 

Υποστηρικτικές ενέργειες 

για την βελτιστοποίηση 

του συστήματος 

συλλογής.  

 

31/10/2019 
1. Συνεχής επικοινωνία με τα Σημεία Συλλογής για την αναβάθμιση και 

βελτιστοποίηση του συστήματος συλλογής. 

2. Αλληλεπίδραση με ανάδοχο Συλλογής. 

Β6. 
Α. Αναφορά  δεδομένων 

κατασκευής και 

1. Αναφορά δεδομένων διαστασιολόγησης και κόστους κατασκευής και 

λειτουργίας της πιλοτικής μονάδας,  
31/10/2019 
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λειτουργίας  2. Αναφορά δεδομένων λειτουργίας του συστήματος διαλογής στην πηγή  

3. Αναφορά δεδομένων χειροδιαλογής και παραγόμενου προϊόντος, στην 

πιλοτική μονάδα 

Β. Συμμετοχή στην 

οικονομική αξιολόγηση & 

στο Επιχειρηματικό 

Σχέδιο 

1. Περιλαμβάνει κόστος επένδυσης, κόστος λειτουργίας, διείσδυση στην αγορά, 

μέγεθος αγοράς, τιμές ανταγωνιστικών προϊόντων και εκτίμηση κόστους 

παραγόμενου προϊόντος. 

31-8-2019 

2. Μετάφραση στα αγγλικά 

3. Δημιουργία υπολογιστικού μοντέλου για Διαστασιολόγηση μονάδας και 

εκτίμηση κόστους επένδυσης και λειτουργίας  

4. Υποστήριξη στην ανάπτυξη 2 Επιχειρηματικών σχεδίων α)για την ανάπτυξη 

πλήρους κλίμακας της μονάδας και β) για την ανάπτυξη πλήρους κλίμακας της 

μονάδας σε άλλες περιοχές. 

Β7. 

Μελέτη για τη 

χρηματοδότηση μιας 

μονάδας F4F 

5. Προετοιμασία όλων των σχετικών εγγράφων για την εξασφάλιση του κόστους 

λειτουργίας της μονάδας μέσω των Δημοτικών Τελών 
30-11-2019 
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Γ. ΟΜΑΔΑ ΈΡΓΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

 

1.Σύνθεση και Ρόλοι 

Η Ομάδα έργου που θα υλοποιήσει το αντικείμενο του Συμβούλου και οι ρόλοι των μελών 

της Ομάδας φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί: 

Α/Α Μέλη Ομάδας έργου Ρόλοι 

1. 

Χημικός Μηχανικός ή 

Μηχανικός Περιβάλλοντος  

(Συντονιστής)  

Θα αναλάβει Επικεφαλής στην υποστήριξη του 

ΕΣΔΑΚ στην υλοποίηση του προγράμματος 

LIFE, συντονιστής της Ομάδας έργου και είναι 

το άτομο επικοινωνίας με τον ΕΣΔΑΚ. 

Επίσης αναλαμβάνει  τις προπαρασκευαστικές 

ενέργειες του έργου, τη σύνταξη  

απαιτούμενων σχεδίων και μελετών για τη 

κατασκευή της μονάδας και προμήθειας του 

εξοπλισμού, επικοινωνία/συνεργασία με 

λοιπούς εταίρους κτλ 

2.  
Χημικός Μηχανικός ή 

Γεωπόνος 

Θα αποτελέσει το πρόσωπο που θα 

διαμορφώνει τα παραδοτέα, θα συλλέγει και θα 

παρουσιάζει τα αποτελέσματα (ποσοτικούς και 

ποιοτικούς δείκτες) με βάση τις απαιτήσεις του 

προγράμματος Life. Επίσης θα αναλάβει 

θέματα βελτιστοποίησης προγράμματος 

λειτουργίας πιλοτικής μονάδας σε συνεργασία 

με το τεχνικό επίβλεψης, ενώ θα συνδράμει 

επίσης την επεξεργασία και βελτιστοποίηση 

τελικού προϊόντος σε συνεργασία με τους 

αρμόδιους εταίρους, λαμβάνοντας υπόψη ότι 

πρόκειται για ζωοτροφή. 

3. Πολιτικός μηχανικός  

Σύνταξη σχεδίων των απαιτούμενων μελετών 

αντικειμένου ΠΜ που σχετίζονται με την 

κατασκευή της πιλοτικής μονάδας του έργου. 

Υποστήριξη στην επίβλεψη κατασκευής της 

πιλοτικής μονάδας 
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2.Ειδικότητες και Εμπειρία  

Η Ομάδα έργου Κάθε Διαγωνιζόμενου αξιολογείται με βάσει τις προδιαγραφές του πίνακα που 

ακολουθεί. 

Α/Α Ειδικότητες και Εμπειρίες Ομάδας έργου 

1. 

Χημικός Μηχανικός  ή Μηχανικός Περιβάλλοντος (Συντονιστής) 10ετούς 

γενικής εμπειρίας και 2ετούς εμπειρίας σχετική με διαχείριση οργανικών 

αποβλήτων (μελέτη ή και κατασκευή). 

2.  
Χημικός Μηχανικός ή Γεωπόνος, 2ετούς εμπειρίας σε έργα Life, με άριστη 

γνώση της αγγλικής 

3. Πολιτικός μηχανικός, 10ετούς γενικής εμπειρίας 

4.  Οικονομολόγος με άριστη γνώση της αγγλικής 

5. 

Τεχνικός επίβλεψης (Μηχανικός ΠΕ, ΤΕ ή  Γεωπόνος ΠΕ , ΤΕ) με εμπειρία σε 

λειτουργία πιλοτικών και πειραματικών μονάδων διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων.  

 

Κάλυψη της προδιαγραφής εννοείται η δήλωση του διαγωνιζομένου, ότι η ομάδα έργου 

αποτελείται από τις ειδικότητες με τις εμπειρίες όπως αναφέρονται στον παραπάνω 

πίνακα. 

Υπερκάλυψη της προδιαγραφής εννοείται η προσφορά περισσότερης εμπειρίας ή 

γνώσεων για τις ειδικότητες που απαιτούν εμπειρία ή γνώσεις, ή και η αποδεδειγμένη 

συμμετοχή μελών της ομάδας σε προγράμματα LIFE. 

 

Δ. Εμπειρία Διαγωνιζομένου 

4.  Οικονομολόγος  

Τήρηση οικονομικών αρχείων έργου  LIFE και 

διαχείριση του οικονομικού αντικειμένου  

Συμμετοχή στην οικονομική αξιολόγηση & στο 

Επιχειρηματικό Σχέδιο και 

επικοινωνία/συνεργασία με εταίρους. 

5. 

Τεχνικός επίβλεψης 

(Μηχανικός  ΠΕ, ΤΕ ή 

Γεωπόνος ΤΕ) 

Υποστήριξη του ΕΣΔΑΚ στην παρακολούθηση 

της παραγωγικής διαδικασίας. Συμμετοχή στη 

λειτουργία και βελτιστοποίησης του 

προγράμματος λειτουργίας πιλοτικής μονάδας 

του έργου, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται 

για διερευνητική διεργασία. 
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Κάθε Διαγωνιζόμενος θα αξιολογηθεί με βάσει τη τεχνική ικανότητα όπως περιγράφεται 

στον πίνακα που ακολουθεί:  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 

1. 

Εμπειρία στα 

Αντικείμενα 

του Έργου 

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Τουλάχιστον 2 Προγραμμάτων 

Διαλογής στην Πηγή 

ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 1 

Σχεδιασμός και Υλοποίηση περισσότερων από 2 Προγραμμάτων 

Διαλογής στην Πηγή 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 2 

Εμπειρία σε εκπόνηση μελέτης ωρίμανσης για τη κατασκευή 

τουλάχιστον 1 Μονάδας Διαχείρισης Οργανικών Στερεών 

Αποβλήτων (περιβαλλοντικές, οριστικές μελέτες, ΤΔ) 

Εμπειρία σε εκπόνηση μελετών οικονομικής αξιολόγησης έργου, 

επιχειρησιακών σχεδίων και οικονομοτεχνικών μελετών (για 

τουλάχιστον 1 έργο) 

ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 2 

Εμπειρία σε εκπόνηση μελέτης ωρίμανσης περισσότερων από 1 

Μονάδας Διαχείρισης  Οργανικών Στερεών Αποβλήτων 

(περιβαλλοντικές, οριστικές μελέτες, ΤΔ) 

Εμπειρία σε εκπόνηση μελετών οικονομικής αξιολόγησης έργου, 

επιχειρησιακών σχεδίων και οικονομοτεχνικών μελετών (για περισσότερα 

από 1 έργο) 

2. 

Εμπειρία σε 

Ερευνητικά και 

Επιδεικτικά 

Έργα 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 3 

Συμμετοχή ως Εταίρος σε τουλάχιστον 1 Ερευνητικό Πρόγραμμα 

Δημόσιας Χρηματοδότησης (Ευρωπαϊκής ή Εθνικής) που να έχει 

ολοκληρωθεί τη τελευταία πενταετία 

ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 3 

Συμμετοχή ως Επικεφαλής Εταίρος περισσότερα  από 1 Ερευνητικά 

Προγράμματα Δημόσιας Χρηματοδότησης (Ευρωπαϊκής ή Εθνικής)  

που να έχουν ολοκληρωθεί τη τελευταία πενταετία  

3 
Εμπειρία 

ομάδας έργου 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 4 

Εμπειρία μελών της ομάδας έργου ως Συνεργάτες σε Επικεφαλή 

Εταίρο ή Εταίρο Προγράμματος LIFE που να έχει ολοκληρωθεί τη 

τελευταία πενταετία για δύο έτη 

ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 4 

Εμπειρία μελών της ομάδας έργου ως Συνεργάτες σε Επικεφαλή Εταίρο 
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ή Εταίρο  Προγράμματος LIFE που να έχει ολοκληρωθεί τη τελευταία 

δεκαετία για περισσότερα από δύο έτη 

4 

Διεθνής 

Παρουσία 

Υποψηφίου 

Αναδόχου 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 6 

Εξωστρέφεια: Αξιολογείται η Διεθνής Παρουσία Υποψηφίου Αναδόχου σε 

θέματα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων  

Διεθνής παρουσία σε 2 χώρες εκτός της μητρικής 

ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 6 

Εξωστρέφεια: Αξιολογείται η Διεθνής Παρουσία Υποψηφίου Αναδόχου σε 

θέματα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων  

Διεθνής παρουσία σε περισσότερες των 2 χωρών εκτός της μητρικής 

 

 

 

Ηράκλειο 18/11/2016 
 
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
ΠΕ5, ΒΑΘΜΟΣ Β  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΥ ΕΣΔΑΚ 

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

ΠΕ3, ΒΑΘΜΟΣ Α 
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Δ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   

 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 

«Υποστήριξη του ΕΣΔΑΚ για τo συντονισμό των 
εργασιών ανάπτυξης των υποδομών των δράσεων του 

προγράμματος LIFE Food for Feed» 44.637,10 € 
ΦΠΑ 24% 10.712,90 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 55.350,00 € 
 
 
 
Ηράκλειο 18/11/2016 
 
 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
ΠΕ5, ΒΑΘΜΟΣ Β  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΥ ΕΣΔΑΚ 

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

ΠΕ3, ΒΑΘΜΟΣ Α 
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                                                                                    Τόπος & Ημερομηνία 

 
 
 

        ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

 
 

 
                                                                                Ο Προσφέρων

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 

(ΕΣΔΑΚ) 

  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 & ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ  

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
Αρχ. Μακαρίου 22 & Σκουλάδων   

71.202 – Ηράκλειο Κρήτης   

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

«Υποστήριξη του ΕΣΔΑΚ για το συντονισμό των εργασιών ανάπτυξης των υποδομών 
των δράσεων του προγράμματος LIFE Food for Feed» 

 

 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ σε € 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΠΑ 24 % σε €  
 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  σε € 

ΜΕ ΦΠΑ 24 % 
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                   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 
 

«Υποστήριξη του ΕΣΔΑΚ για τo συντονισμό των εργασιών ανάπτυξης των 

υποδομών των δράσεων του προγράμματος LIFE Food for Feed» 

 
 

 

 

 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νοέμβριος  2016 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΚΡΗΤΗΣ 

(ΕΣΔΑΚ) 

 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 & ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ  

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
   
   

Το έργο LIFE+F4F χρηματοδοτείται ως προς την 

αξία του κατά 60% από το χρηματοδοτικό μέσο 

LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για το περιβάλλον 

LIFE 2014-2020 και κατά 40% από ίδιους πόρους 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Αναθέτουσα αρχή: ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ)   

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 50563 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 22, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΚΡΗΤΗΣ, 71202 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ 

- Τηλέφωνο: 2810361610 & 12 

- Ηλ. ταχυδρομείο: esdak@otenet.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): http://esdak.gr. 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης  

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η «Υποστήριξη του ΕΣΔΑΚ για τo συντονισμό των εργασιών 

ανάπτυξης των υποδομών των δράσεων του προγράμματος LIFE Food for Feed», 

Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) είναι Επικεφαλής Εταίρος 

(Coordinating Beneficiary) του Έργου «LIFE - Food for Feed: An Innovative Process for 

Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed». To έργο βασίζεται σε μια σειρά από 

καινοτόμες και πρωτοποριακές διαδικασίες που δεν έχουν εφαρμοστεί ευρέως και για το λόγο 

αυτό χαρακτηρίζεται ως επιδεικτικό / πιλοτικό με έντονα στοιχεία έρευνας και καινοτομίας. Για 

το λόγο αυτό υπάρχει επείγουσα ανάγκη παροχής υποστήριξης στα στελέχη του ΕΣΔΑΚ ώστε να 

μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις . 

Υπηρεσία περιλαμβάνει την υποστήριξη των δράσεων: 

j. Επαφών και σύνταξη συμφωνητικών με ξενοδοχεία/επιχειρήσεις από όπου θα γίνεται 

η συλλογή του οργανικού κλάσματος της περιοχής υλοποίησης του έργου και συνεχούς 

αλληλεπίδρασης με αυτά καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

k. Υποστήριξη του ΕΣΔΑΚ στη προετοιμασία και υλοποίηση του διαγωνισμού για τη 

συλλογή του οργανικού προδιαλεγμένου κλάσματος από το/τα ξενοδοχείο/α ή άλλα 

σημεία συλλογής 

l. Υποστήριξη του ΕΣΔΑΚ στη επίβλεψη υλοποίησης σύμβασης αναδόχου για τη συλλογή  

m. Υποστήριξη στην ωρίμανση των μελετών για την κατασκευή της πιλοτικής μονάδας 
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n. Υποστήριξη του ΕΣΔΑΚ στη προετοιμασία και υλοποίηση του διαγωνισμού για τη 

κατασκευή της πιλοτικής Μονάδας. 

o. Υποστήριξη του ΕΣΔΑΚ στη επίβλεψη της κατασκευής και της λειτουργίας της πιλοτικής 

μονάδας 

p. Παροχή δεδομένων κατασκευής και λειτουργίας  

q. Συμμετοχή στην οικονομική αξιολόγηση & στο Επιχειρηματικό Σχέδιο 

r. Μελέτη για τη χρηματοδότηση μιας μονάδας F4F 

Σχετικός CPV: [71313000-5]-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα περιβαλλοντικής μηχανικής 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 16REQ005423482 

- Η σύμβαση αναφέρεται υπηρεσίες : «Υποστήριξη του ΕΣΔΑΚ για τo συντονισμό των εργασιών 

ανάπτυξης των υποδομών των δράσεων του προγράμματος LIFE Food for Feed» 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

[……] 
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση
iii
; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι 

προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική 

επιχείρηση»
iv
 ή προβλέπει την εκτέλεση 

συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 

προστατευόμενης απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 

των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει 

εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
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παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 

V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του 

καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 

σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, 

κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσημο κατάλογο
v
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 

σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που 

θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλους
vi
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

 

α) [……] 
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καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους 

οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 

από κοινού στη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  

ή των τμημάτων για τα οποία ο 

οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει 

προσφορά. 

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

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και 

τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα 

κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο 

μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και 

κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 

κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 

εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας 

για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της 

σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύμβασης που θα 

αναλάβουν:  

[…] 

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

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

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 

30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με 

το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix
· 

2. δωροδοκίαx,xi
· 

3. απάτηxii
· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii
· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiv
· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv
. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
xvi

 το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται 

ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 

πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 

έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xviii

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 

]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xix

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
xxi

: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την πληρωμή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και 

στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους ;
xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
xxiv

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού 

του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις
xxvi

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 

δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 

αυτές αυτές τις περιστάσεις
xxvii 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii
; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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πληροφορίες:  

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 

φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, 

λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης
xxx

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια
xxxi

 κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 

την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 

τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών 

που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις 

Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005
xxxii

: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 

της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 

; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την 

Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους 

ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
xxxiii

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 

εργασιών του οικονομικού φορέα για τον 

αριθμό οικονομικών ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών 

που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι ο εξής xxxiv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος 

εργασιών του οικονομικού φορέα στον 

επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται 

από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη 

σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο 

εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για 

τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 

εξήςxxxv
: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 

σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 

ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη 

την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός 

φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίες
xxxvi

 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές 

των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως 

εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης 

αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και y
xxxvii

 -και 

η αντίστοιχη αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην 

ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών 

κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το 

εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι 

οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται 

να έχει προσδιοριστεί στη σχετική 

προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις 

έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς
xxxviii

, ο οικονομικός φορέας έχει 

εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους 

που έχει προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς
xxxix

, ο οικονομικός φορέας έχει 

προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 

παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει 

προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 

ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 

είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και 

τους παραλήπτες δημόσιους ή 

ιδιωτικούς
xl
: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςxli
, ιδίως τους υπεύθυνους για 

τον έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων 

έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί 

να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και 

λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την 

διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα 

μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα 

ακόλουθα:  

[……] 
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4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού 

και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που 

θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για 

προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να 

ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο 

σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχωνxlii
 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 

διαθέτει καθώς και τα μέτρα που 

λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται 

από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

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

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του 

κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη 

διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 

εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για 

την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

[....……] 
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υπεργολαβίαςxliii
 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 

υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, 

με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα 

των προϊόντων, επαληθευόμενη με 

παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή 

σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 

ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 

το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 

τα συστήματα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες 

που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα 

προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 

αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή 

το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα 

πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς 

διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 

περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων 

με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά 

ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα 

απαιτούμενα έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω 

πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές 

αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 

ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι
xlv

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]
xlvi
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με 

τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονται
xlvii

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
xlviii

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 

των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 

στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

ατόμων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 

και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 

για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 

διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 

τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 
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της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 

συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης 

την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής 

φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο 

μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 

αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα 

το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 

εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη 

μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  

που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο 

μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της 

από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 

θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
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xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  

 


