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Α. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

Άρκρο 1 ΕΙΑΓΩΓΗ  

1.1 Οριςμοί, υντομογραφίεσ και Αρχικά (όπωσ εμφανίηονται ςτισ παρενκζςεισ)  

Ανακζτουςα αρχι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Ενιαίοσ φνδεςμοσ Διαχείριςθσ 

Απορριμμάτων Κριτθσ (ΕΔΑΚ).   

Κφριοσ του ζργου (ΚτΕ) είναι ο ΕΔΑΚ.  

Εργοδότθσ είναι ο ΕΔΑΚ.  

Ανάδοχοσ: Σο φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ζνωςθ που ςυνάπτει με τον εργοδότθ  

ςφμβαςθ.  

Προϊςταμζνθ Αρχι (Π.Α.): θ Εκτελεςτικι Επιτροπι του ΕΔΑΚ  

Διευκφνουςα Τπθρεςία (Δ.Τ.): θ Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν και Μεκόδων 

Επεξεργαςίασ Διάκεςθσ τερεϊν Αποβλιτων του ΕΔΑΚ  

Οικονομικό Αντικείμενο τθσ φμβαςθσ ι αξία τθσ φμβαςθσ: Η προβλεπόμενθ από τθ 

φμβαςθ Αμοιβι του αναδόχου.   

φμβαςθ: Σο ςφνολο των όρων που προςδιορίηουν τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των 

αντιςυμβαλλομζνων, δθλαδι του Εργοδότθ και του αναδόχου, και περιλαμβάνονται ςτα 

τεφχθ του διαγωνιςμοφ, ςτθν απόφαςθ ζγκριςθσ του αποτελζςματοσ και το ςχετικό 

ιδιωτικό ςυμφωνθτικό που κα υπογραφεί μεταξφ των δφο ςυμβαλλομζνων μερϊν.  

υμβατικά Σεφχθ: Σο ιδιωτικό ςυμφωνθτικό που κα υπογραφεί μεταξφ του Εργοδότθ και 

του αναδόχου μαηί με τα τεφχθ τα οποία το ςυνοδεφουν και το ςυμπλθρϊνουν, όπωσ 

αναγράφονται ςτθν παράγραφο 1.3 τθσ .Τ. 

Σεφχθ Διαδικαςίασ: Κάκε τεφχοσ που εκδίδεται από τον Εργοδότθ και αποςτζλλεται ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ κατά τθ διάρκεια τθσ Διαδικαςίασ:  

Διακιρυξθ μαηί με τα Προςαρτιματα τθσ  

υγγραφι Τποχρεϊςεων (.Τ.)   

Σεφχοσ Σεχνικϊν Δεδομζνων  

Σεφχοσ προεκτίμθςθσ αμοιβισ  

ΣΕΤΔ  

Σεφχθ Προςφορϊν: Σα τεφχθ που παραλαμβάνει ο Εργοδότθσ ςυμπλθρωμζνα από τουσ 

Διαγωνιηόμενουσ κατά το Διαγωνιςμό :  

Φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ   

Φάκελοσ Σεχνικισ Προςφοράσ  

Φάκελοσ Οικονομικισ Προςφοράσ  

 

1.2 υγγραφι Τποχρεϊςεων (Τ)  

Η παροφςα .Τ. προςδιορίηει το γενικό πλαίςιο και τουσ ειδικοφσ όρουσ για τθν εκτζλεςθ 

των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου. Σα ειδικά κζματα που ςχετίηονται με τθν 

διαδικαςία ανάκεςθσ περιλαμβάνονται ςτο τεφχοσ "Διακιρυξθ", ενϊ το αντικείμενο και τα 

τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ ςφμβαςθσ ςτο τεφχοσ Σεχνικϊν Δεδομζνων. 

 

1.3 ειρά ιςχφοσ Σευχϊν 

Μετά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ ςειρά ιςχφοσ των εγγράφων είναι θ ακόλουκθ: 
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1. Σο υμφωνθτικό, 

2. Η παροφςα Διακιρυξθ με τα Προςαρτιματα τθσ , 

3. Η Οικονομικι Προςφορά του Αναδόχου, 

4.  Η Σεχνικι προςφορά του Αναδόχου, 

5. Σο τεφχοσ τθσ υγγραφισ Τποχρεϊςεων (.Τ.) με τα Παραρτιματά τθσ,  

6. Σο Σεφχοσ Σεχνικϊν Δεδομζνων του ζργου με τα Παραρτιματά του,   

7. Σο τεφχοσ των προεκτιμϊμενων αμοιβϊν. 

Άρκρο 2 ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

2.1 Σόποσ και χρόνοσ 

Σόποσ εργαςίασ του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και θ περιοχι του ζργου 

εφόςον τοφτο απαιτείται.   

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, φςτερα από ζγκαιρθ πρόςκλθςθ των υπθρεςιϊν του εργοδότθ 

(Προϊςταμζνθσ Αρχισ, Δ.Τ. και επιβλεπόντων) να ςυμμετζχει ςε ςυςκζψεισ, να παρζχει 

γραπτζσ ι προφορικζσ πλθροφορίεσ ι ςυμβουλζσ ςτισ υπθρεςίεσ αυτζσ, να ςυμμετζχει ςε 

επιςκζψεισ ςτθν περιοχι μελζτθσ και γενικά να παρζχει κάκε ςχετικι υποςτιριξθ που 

κρίνει χριςιμθ ο εργοδότθσ.  

Μαηί με τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ για τθν ζγκριςθ τθσ 

ανάκεςθσ προσ τον ανάδοχο, καλείται αυτόσ να υπογράψει το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μζςα 

ςε 20 θμζρεσ. Σο ιδιωτικό ςυμφωνθτικό κα υπογράψει για λογαριαςμό του εργοδότθ ο 

Πρόεδροσ του ΕΔΑΚ.  

ε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν υπογραφι του ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ, ο 

ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει χρονοδιάγραμμα ανάλογα με τισ απαιτιςεισ των 

ςυμβατικϊν τευχϊν. το  χρονοδιάγραμμα αναγράφονται όλεσ οι επιμζρουσ τμθματικζσ 

προκεςμίεσ. Σο χρονοδιάγραμμα   εγκρίνεται από τθ Διευκφνουςα Τπθρεςία μζςα ςε δζκα 

(10) θμζρεσ. 

Η ςυνολικι προκεςμία για τθν περαίωςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 4 

μινεσ. Η ζναρξθ τθσ ςυνολικισ και των τμθματικϊν προκεςμιϊν ςυμπίπτει, αν δεν ορίηεται 

διαφορετικά ςτο ιδιωτικό ςυμφωνθτικό, με τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ του.  

Οι προκεςμίεσ μποροφν να παρατείνονται με απόφαςθ τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ, φςτερα 

από αίτθςθ του αναδόχου που υποβάλλεται τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) θμζρεσ πριν από 

τθ λιξθ τουσ ι και με πρωτοβουλία τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ, εφόςον οι 

κακυςτεριςεισ περί τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ δεν οφείλονται ςε αποκλειςτικι 

υπαιτιότθτα του αναδόχου.  

Αν ο ανάδοχοσ παραβιάηει με υπαιτιότθτά του τισ προκεςμίεσ τθσ ςφμβαςθσ, επιβάλλονται 

εισ βάροσ του και υπζρ του κυρίου του ζργου ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 

τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 185 του Ν.4412/16.   

Ειδικότερα κζματα Προκεςμιϊν και Χρονοδιαγραμμάτων, ρυκμίηονται ςφμφωνα με το 

άρκρο 184 του Ν.4412/16.  

 

2.1 Εκπρόςωποι του αναδόχου 

Σο ιδιωτικό ςυμφωνθτικό κα υπογραφεί, από πλευράσ αναδόχου, από τον ιδθ 

εξουςιοδοτθμζνο κατά το ςτάδιο τθσ ανάκεςθσ εκπρόςωπο του διαγωνιηομζνου, ο οποίοσ 

μονογράφει επίςθσ και κάκε φφλλο των υμβατικϊν Σευχϊν.  
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Επί πλζον, κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ πρζπει να ορίςει και 

αναπλθρωτι εκπρόςωπο με τισ ίδιεσ αρμοδιότθτεσ. Για τθν αντικατάςταςθ των ωσ άνω 

εκπροςϊπων του αναδόχου γνωςτοποιείται ςχετικό ζγγραφο του αναδόχου ςτον 

εργοδότθ, ςτο οποίο επιςυνάπτεται θ ςχετικι απόφαςθ των καταςτατικϊν οργάνων του 

αναδόχου ι των μελϊν του ςε περίπτωςθ αναδόχου ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. Η 

αντικατάςταςθ του εκπροςϊπου του αναδόχου υπόκειται ςτθν ζγκριςθ του Προϊςταμζνου 

τθσ Δ.Τ. Οποιαδιποτε αλλαγι ςτθ διεφκυνςθ κατοικίασ των εκπροςϊπων γνωςτοποιείται 

ομοίωσ ςτον εργοδότθ. Κοινοποιιςεισ εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ ςτον παλιό εκπρόςωπο ι 

ςτθν παλιά διεφκυνςθ κεωροφνται ιςχυρζσ, εφόςον γίνονται πριν τθν γνωςτοποίθςθ των 

μεταβολϊν.   

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ορίςει τον εκπρόςωπό του και τον αναπλθρωτι εκπρόςωπό 

του και να εξουςιοδοτιςει τα πρόςωπα αυτά, ϊςτε να ενεργοφν κατ’ εντολι του και να τον 

εκπροςωποφν ςε όλα τα ηθτιματα που ςχετίηονται με τθ φμβαςθ και να διευκετοφν για 

λογαριαςμό του οποιαδιποτε διαφορά προκφπτει ι ςχετίηεται με τθ φμβαςθ και να 

ςυμμετζχουν, κατόπιν προςκλιςεωσ οργάνων του εργοδότθ, ςε ςυναντιςεισ με όργανα 

ελζγχου / παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

2.1 Διοίκθςθ τθσ φμβαςθσ 

Η διοίκθςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ παρακολοφκθςθ και ο ζλεγχόσ τθσ αςκοφνται από τθν 

Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν & Μεκόδων Επεξεργαςίασ Διάκεςθσ τερεϊν Αποβλιτων 

του ΕΔΑΚ (Διευκφνουςα Τπθρεςία) και αποςκοποφν ςτθν πιςτι εκπλιρωςθ των όρων τθσ 

ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 183 του Ν.4412/16.   

Η επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ δεν αίρει, οφτε μειϊνει τισ νόμιμεσ και 

ςυμβατικζσ ευκφνεσ του αναδόχου.  

Άρκρο 3 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

Ν.4412/2016, μετά από τθν πιςτοποίθςθ από τουσ επιβλζποντεσ του παραδοτζου πλιρουσ 

φακζλου για τθν υποςτιριξθ τθσ υπθρεςίασ ςτθν εκπόνθςθ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου 

για το ζργο “Ολοκλθρωμζνθ Εγκατάςταςθ διαχείριςθσ απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) ςτθ κζςθ 

Μαφροσ πιλιοσ τθσ Δ.Ε. Νζασ Αλικαρναςςοφ τθσ ΠΕ Ηρακλείου και τθν ζγκριςθ του  από 

τθν αρμόδια Επιτροπι. 

Άρκρο 4 ΑΜΟΙΒΗ-ΚΡΑΣΗΕΙ 

Η αμοιβι του αναδόχου κα καταβλθκεί τμθματικά  ςε τζςςερισ ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ. 

Προχπόκεςθ για τθν πλθρωμι τθσ αμοιβισ του είναι θ μθνιαία υποβολι των εκκζςεων 

προόδου (οι οποίεσ κα πρζπει να ςυςχετίηονται με τα παραδοτζα του πίνακα τθσ 

παραγράφου 3 του τεφχουσ τεχνικϊν δεδομζνων). τθ ςυνζχεια ο ανάδοχοσ κα υποβάλει 

προσ πλθρωμι το τιμολόγιο ςυνοδευόμενο από όλα τα απαιτοφμενα από τθν κείμενθ 

νομοκεςία δικαιολογθτικά. 

Η δαπάνθ για τθν αμοιβι τθσ ςφμβαςθσ κα χρθματοδοτθκεί από το Πρόγραμμα Δθμοςίων 

Επενδφςεων, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμόν 52191/30/03/2017 απόφαςθ του 

Περιφερειάρχθ Κριτθσ.  

H δαπάνθ υπόκειται ςτισ κρατιςεισ που προβλζπονται από τθ νομοκεςία, 

περιλαμβανομζνθσ τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,06 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ 
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Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ 3 του Ν 

4013/2011.   

Κατά τθν πλθρωμι κα παρακρατείται ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 64 του Ν. 4172/2013 

Φόροσ Ειςοδιματοσ. Ο Φ.Π.Α. βαρφνει τον ΕΔΑΚ.   

 

Άρκρο 5 ΕΓΓΤΗΕΙ 

5.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

Για τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ, ο ανάδοχοσ υποβάλει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, που 

εκδίδεται κατά το άρκρο 72 του Νόμου, ίςθ προσ το 5% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ 

ΦΠΑ. Εάν θ εγγυθτικι Επιςτολι εκδοκεί από ξζνθ Σράπεηα τότε μπορεί να είναι 

ςυντεταγμζνθ ςε μία από τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αλλά κα 

ςυνοδεφεται απαραίτθτα από επίςθμθ μετάφραςθ ςτα Ελλθνικά.  

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ κα επιςτραφεί ςτον ανάδοχο μετά τθν παραλαβι του ςυνόλου 

του αντικειμζνου τθσ φμβαςθσ, κατά το άρκρο 72 παρ. 1β του Νόμου 4412/2016. Εφόςον 

υπάρξει νόμιμθ αιτία για τθν κατάπτωςι τθσ, εκδίδεται ςχετικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 

του Προϊςταμζνου τθσ Δ.Τ. 

Άρκρο 6 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Σο χρονικό διάςτθμα παροχισ των υπθρεςιϊν εκκινεί με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

ςυνεργαςίασ και ζχει διάρκεια (4) τεςςάρων μθνϊν.  

Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, εντόσ 10 θμερϊν κα υποβλθκεί αναλυτικό 

χρονοδιάγραμμα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ επιμζρουσ 

προκεςμίεσ.  

Άρκρο 7 ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ 

6.1 Αν ο ανάδοχοσ παραβιάηει με υπαιτιότθτά του τισ προκεςμίεσ τθσ ςφμβαςθσ, 

επιβάλλονται εισ βάροσ του και υπζρ του κυρίου του ζργου ποινικζσ ριτρεσ, με 

αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ. Η επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν 

ςτερεί από τον εργοδότθ το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο.  

6.2 Για κάκε θμζρα υπζρβαςθσ του ςυνολικοφ χρόνου τθσ ςφμβαςθσ και για αρικμό 

θμερϊν ίςο με το είκοςι τοισ εκατό (20%) αυτισ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα ανερχόμενθ ςε 

ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%) επί τθσ μζςθσ θμεριςιασ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Για τισ 

επόμενεσ θμζρεσ και μζχρι ακόμα δζκα τοισ εκατό (10%) του χρόνου, θ ποινικι ριτρα 

ορίηεται ςε ποςοςτό είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ μζςθσ θμεριςιασ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Αν 

θ εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ κακυςτερεί πζραν του «τριάντα τοισ εκατό 

(30%)» του  χρόνου, κινείται θ διαδικαςία τθσ ζκπτωςθσ.  

6.3 Η μζςθ θμεριςια αξία τθσ ςφμβαςθσ προκφπτει από τθ διαίρεςθ τθσ ςυμβατικισ 

αμοιβισ με τον αρικμό των θμερϊν του ςυνολικοφ χρόνου τθσ ςφμβαςθσ.  

6.4 Σο ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν ειςπράττεται μζςω τθσ πιςτοποίθςθσ, που εκδίδεται 

αμζςωσ μετά τθν επιβολι τουσ, ενϊ αν κατά τθσ απόφαςθσ επιβολισ τουσ αςκθκεί 

εμπρόκεςμθ ζνςταςθ, μζςω τθσ πιςτοποίθςθσ που εκδίδεται μετά τθν απόρριψι τθσ με 

ρθτι απόφαςθ τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ. 
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Άρκρο 8 ΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ  

Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για λάκθ ι ελλείψεισ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Οι 

αξιϊςεισ του εργοδότου κατά του αναδόχου, λόγω πλθμμελοφσ εκπλιρωςθσ των 

υποχρεϊςεϊν του κατά τθν εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ, παραγράφονται μετά τθν πάροδο 

εξαετίασ από τθν παραλαβι του αντικειμζνου ι τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Άρκρο 9 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ, ΕΤΘΤΝΕ, ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

9.1 Γενικζσ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ αναδόχου 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του, όπωσ αυτζσ 

προςδιορίηονται ςτο τεφχοσ “Σεχνικϊν Δεδομζνων” που ςυνοδεφει τθ Διακιρυξθ και τισ 

ευκφνεσ που απορρζουν  από τθ φμβαςθ, με επιδεξιότθτα, επιμζλεια και επαγγελματικι 

κρίςθ.  

Αν ο ανάδοχοσ κλθκεί από τον εργοδότθ να παρζμβει ςε υπόκεςθ μεταξφ αυτοφ (του 

εργοδότθ) και τρίτου, υποχρεϊνεται να ενεργιςει ςφμφωνα με τθ φμβαςθ. Εάν από τθ 

ςφμβαςθ δεν ςυνάγεται ο τρόποσ δράςθσ του, απευκφνεται ςτον εργοδότθ ηθτϊντασ 

ςχετικζσ οδθγίεσ.  

Με τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να επιςτρζψει ςτον Εργοδότθ όλα τα 

ζγγραφα ι ςτοιχεία, που ζλαβε για τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, 

κακϊσ και ό,τι άλλο ανικει ςϋ αυτόν.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προειδοποιεί εγγράφωσ τον εργοδότθ για περιπτϊςεισ 

ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων και δεν επιτρζπεται να εργάηεται παράλλθλα ςε εργαςίεσ με τισ 

οποίεσ προκφπτει τζτοια ςφγκρουςθ.  

Ο ανάδοχοσ εκτελεί τθ ςφμβαςθ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ, τισ ιςχφουςεσ 

προδιαγραφζσ και τουσ  

κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τζχνθσ και φζρει τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν αρτιότθτα του 

αντικειμζνου τθσ παροχισ του.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιιςει τα ςτοιχεία που του παρζχει ο εργοδότθσ. Αν 

τα ςτοιχεία είναι ανακριβι, αςαφι ι γενικϊσ ανεπαρκι και επθρεάηουν τθν αρτιότθτα ι 

τθν εμπρόκεςμθ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και εφόςον ο ανάδοχοσ μπορεί να το 

διαπιςτϊςει, ειδοποιεί εγγράφωσ και χωρίσ υπαίτια κακυςτζρθςθ τον εργοδότθ.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ τθν ομάδα 

που διλωςε κατά τθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ και να δθλϊςει αμζςωσ τθν αποχϊρθςθ 

οποιουδιποτε μζλουσ τθσ ομάδασ από τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, για οποιονδιποτε 

λόγο. Η Διευκφνουςα Τπθρεςία ερευνά τουσ λόγουσ τθσ αποχϊρθςθσ και μπορεί να 

εγκρίνει τθν αναπλιρωςι του με αντίςτοιχο ςτζλεχοσ που διακζτει τουλάχιςτον τα ίδια 

προςόντα, αν θ αποχϊρθςθ οφείλεται ςε ςπουδαίο λόγο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο188 παρ3. του Ν.4412/2016.  

Ελαττϊματα ι ελλείψεισ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ που εμφανίηονται κατά τθ 

διάρκεια εκτζλεςισ τθσ, αλλά και μετά τθν οριςτικι παραλαβι τθσ και μζχρι τθν 

παραγραφι των αξιϊςεων του εργοδότθ, αποκακιςτϊνται από τον ανάδοχο με δικζσ του 

δαπάνεσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο188 παρ5. του Ν.4412/2016.  

Ο ανάδοχοσ δε δικαιοφται να εκχωρεί τθ ςφμβαςθ ςε οποιοδιποτε τρίτο, οφτε να ανακζτει 

υπεργολαβικά ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, οφτε να 
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υποκακίςταται από τρίτο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ. ε περίπτωςθ εκχϊρθςθσ, υπεργολαβίασ κ.λπ., ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

προςκομίςει άμεςα τα ςχετικά ςυμφωνθτικά.  

9.2 Ανάλθψθ ευκφνθσ από τον Ανάδοχο 

Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να αναλαμβάνει τισ νόμιμεσ ευκφνεσ του, απαλλάςςοντασ 

αντίςτοιχα τον εργοδότθ και τουσ υπαλλιλουσ του και να τον προφυλάςςει από 

παντοειδείσ ηθμιζσ, εξ αιτίασ ατυχθμάτων που ςυμβαίνουν ςτο προςωπικό του, εκτόσ αν 

προκφπτει ςοβαρι παράλειψθ ι εςκεμμζνθ ενζργεια του εργοδότθ. 

9.3 Εκχϊρθςθ δικαιωμάτων ι υποχρεϊςεων 

Απαγορεφεται ςτον ανάδοχο να εκχωριςει ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο των δικαιωμάτων 

και των υποχρεϊςεϊν του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ, εκτόσ των περιπτϊςεων που 

προβλζπονται ςτο άρκρο 195 του Ν. 4412/2016.  

9.4 Εμπιςτευτικότθτα 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο 

ανάδοχοσ (και οι προςτθκζντεσ του) αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να μθ γνωςτοποιιςει ςε 

τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ τφπου), 

χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του εργοδότθ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι 

πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν 

εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ.  

9.5 Κυριότθτα ςχεδίων και εγγράφων 

Όλα τα ζγγραφα που κα ςυνταχκοφν από τον ανάδοχο (και τουσ προςτθκζντεσ του) ςτα 

πλαίςια εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ, κα ανικουν ςτθν ιδιοκτθςία του εργοδότθ, κα είναι 

πάντοτε ςτθ διάκεςθ των νομίμων εκπροςϊπων του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 

ςφμβαςθσ και κα παραδοκοφν ςτον εργοδότθ ςτον χρόνο που προβλζπεται ςτο Νόμο και 

ςτθ ςφμβαςθ ι αλλιϊσ κατά τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λιξθ ι λφςθ τθσ φμβαςθσ.  

Αν είναι υποχρζωςθ του αναδόχου να παραδϊςει αρχεία με ςτοιχεία ςε θλεκτρονικι 

μορφι, υποχρεοφται να τα ςυνοδεφςει με ζγγραφθ τεκμθρίωςι τουσ και με οδθγίεσ για 

τθν ανάκτθςθ / διαχείριςι τουσ.  

9.6 Σεκμθρίωςθ ςτοιχείων από Η/Τ 

Οι κάκε είδουσ υπολογιςμοί ι τα οποιαδιποτε ςτοιχεία, που κα προκφπτουν από 

επεξεργαςία ςε Ηλεκτρονικό Τπολογιςτι, από τον Ανάδοχο (ι τουσ προςτθκζντεσ του) ι 

από τισ υπθρεςίεσ του εργοδότθ με τθν βοικεια / κακοδιγθςθ του αναδόχου, κα 

ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόμνθμα, που κα περιλαμβάνει:  

• τον τφπο του Ηλεκτρονικοφ Τπολογιςτι που χρθςιμοποιικθκε,  

• τθν ονομαςία του λογιςμικοφ που χρθςιμοποιικθκε και τα ςτοιχεία του ςυντάκτθ και του 

ιδιοκτιτθ του, και  

• ςε περίπτωςθ υπολογιςμϊν, τθν περιγραφι των μεκόδων, των παραδοχϊν υπολογιςμοφ, 

του τρόπου ςυμπλιρωςθσ των δεδομζνων, ζτςι ϊςτε οι αντίςτοιχοι υπολογιςμοί να 

μποροφν να ελεγχκοφν με άλλεσ κλαςςικζσ μεκόδουσ ι με άλλα προγράμματα.  
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9.7 Κυριότθτα και χριςθ λογιςμικοφ Αναδόχου 

Σα προγράμματα Ηλεκτρονικοφ Τπολογιςτι (λογιςμικό), τα οποία κα χρθςιμοποιιςει ο 

ανάδοχοσ για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του, 

υποχρεοφται να κζςει ςτθ διάκεςθ του εργοδότθ όποτε του ηθτθκεί.   

Η κυριότθτα των προγραμμάτων αυτϊν παραμζνει ςτον Ανάδοχο, ζχει όμωσ ο εργοδότθσ 

το δικαίωμα να τα χρθςιμοποιεί, χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ και χωρίσ περιοριςμοφσ για 

κζματα που ςχετίηονται με το Σεχνικό Αντικείμενο τθσ παροφςασ φμβαςθσ.  

9.8 Φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου 

Ο ανάδοχοσ (και ςε περίπτωςθ ςφμπραξθσ όλα τα μζλθ τθσ) υποχρεοφται να εκπλθρϊνει 

τισ κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ. 

Προκειμζνου να αποφευχκεί θ διπλι φορολογία του ειςοδιματοσ τυχόν αλλοδαπϊν 

επιχειριςεων του Αναδόχου, αυτόσ αναλαμβάνει να προςκομίςει ςτον Εργοδότθ όλα τα 

ςχετικά δικαιολογθτικά ζγγραφα, που απαιτοφνται από τισ αρμόδιεσ ελλθνικζσ Δθμόςιεσ 

Τπθρεςίεσ. 

9.9 Αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου για το προςωπικό του 

Ο ανάδοχοσ (και τα μζλθ του ςε περίπτωςθ ςφμπραξθσ) υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ 

υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν κείμενθ για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ νομοκεςία 

(ςε ΙΚΑ, ΣΜΕΔΕ κλπ), για το προςωπικό του, που κα απαςχολιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ.  

9.10 Δθμοςιοποίθςθ- Ανακοινϊςεισ ςτον Σφπο 

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να προβαίνει, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ 

του εργοδότθ, άμεςα ι ζμμεςα, ςε δθμόςιεσ ι δια του Σφπου ανακοινϊςεισ ςχετικά με τθ 

ςφμβαςθ ι τον εργοδότθ.  

9.11 Αλλθλογραφία του Αναδόχου με τον Εργοδότθ 

Σα ζγγραφα που κα ανταλλάςςονται μεταξφ του Αναδόχου και του Εργοδότθ κα πρζπει να 

αποςτζλλονται κατ’ αρχιν με fax ι με θλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα δε πρωτότυπα αυτϊν 

να αποςτζλλονται με ςυςτθμζνο ταχυδρομείο ι με courier και να είναι ςυντεταγμζνα ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα.  

9.12 Προςωπικό του αναδόχου 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει επαρκζσ και κατάλλθλο προςωπικό για τθν εκτζλεςθ 

των υπθρεςιϊν που του ανατίκενται, ςφμφωνα και με τισ δεςμεφςεισ που ανζλαβε με τθν 

υποβολι τθσ προςφοράσ του. Η εμπειρία και εν γζνει τα προςόντα του προςωπικοφ αυτοφ 

τελοφν υπό τθν ρθτι ι και ςιωπθρι ζγκριςθ του εργοδότθ. Σεκμαίρεται ότι θ Δ.Τ. 

αποδζχεται τα πρόςωπα αυτά, εφόςον δεν αντιλζγει γραπτά.   

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ τθν ομάδα 

που διλωςε κατά τθν διαδικαςία του διαγωνιςμοφ και να δθλϊςει άμεςα τθν αποχϊρθςθ 

οποιουδιποτε μζλουσ τθσ ομάδασ. Η Δ.Τ. ερευνά τουσ λόγουσ αποχϊρθςθσ και μπορεί να 

εγκρίνει τθν αναπλιρωςι του με αντίςτοιχο ςτζλεχοσ ίςθσ τουλάχιςτον εμπειρίασ. Αν θ 

αποχϊρθςθ ζγινε με ευκφνθ του αναδόχου και δεν κρικεί δικαιολογθμζνθ, επιςφρει τθν 

ποινι τθσ εκπτϊςεωσ (άρκρο 188 παρ. 3 του ν. 4412/2016).  
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Άρκρο 10 ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΕΡΓΟΔΟΣΗ  

10.1 Παροχι υφιςτάμενων ςτοιχείων 

Ο Εργοδότθσ υποχρεοφται να παρζχει ςτον Ανάδοχο, χωρίσ επιβάρυνςθ, όλεσ τισ 

πλθροφορίεσ που αφοροφν τθ φμβαςθ, εφόςον είναι διακζςιμεσ και δεν ζχει κϊλυμα να 

τισ παραδϊςει.  

10.2 Ζγκαιρθ πλθρωμι του Αναδόχου 

Ο Εργοδότθσ υποχρεοφται να καταβάλλει ζγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα ςτον 

Ανάδοχο, κατά τουσ όρουσ του Νόμου και τθσ παροφςασ, όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτο 

Άρκρο 4. 

 

Άρκρο 11 ΔΙΑΦΟΡΕ- ΔΙΑΦΩΝΙΕ- ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

11.1 Καλόπιςτθ εφαρμογι τθσ φμβαςθσ 

Ο εργοδότθσ και ο ανάδοχοσ υποχρεοφνται να αντιμετωπίηουν καλόπιςτα τισ αμοιβαίεσ 

υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματά τουσ και να προςπακοφν για τθν επίλυςθ των διαφωνιϊν 

τουσ με πνεφμα ςυνεργαςίασ και αλλθλεγγφθσ. Η λφςθ οποιαςδιποτε διαφωνίασ επιλφεται 

κατά τα λοιπά, κατά το άρκρο 198 του Ν. 4412/2016 και τθν παροφςα (άρκρο 12).  

11.2 Λάκθ/Αςυμφωνίεσ ςτα υμβατικά Σεφχθ ι ςτθν Προςφορά του Αναδόχου 

Σα ςυμβατικά τεφχθ αλλθλοςυμπλθρϊνονται. ε περίπτωςθ που υπάρξουν 

αντικρουόμενεσ διατάξεισ ι όροι ςτα ςυμβατικά τεφχθ, υπεριςχφουν τα αναγραφόμενα 

ςτο ιςχυρότερο κάκε φορά, όπωσ ορίηεται ςτθ Διακιρυξθ.  

Λάκθ ι παραλείψεισ των υμβατικϊν Σευχϊν μπορεί να διορκϊνονται πριν τθν υπογραφι 

τθσ ςφμβαςθσ, αν τοφτο δεν αντιβαίνει ςτθ δικαιολογθμζνθ εμπιςτοςφνθ των 

διαγωνιηομζνων και ςτθν υποχρζωςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να μθ μεταβάλει μονομερϊσ 

τουσ όρουσ τθσ που ζλαβαν υπόψθ τουσ οι διαγωνιηόμενοι για τθ διαμόρφωςθ τθσ 

προςφοράσ τουσ.  

11.3 Ανωτζρα βία 

Αν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ επιςυμβοφν γεγονότα ι περιςτατικά"ανϊτερθσ βίασ", 

τα οποία ςαφϊσ και αποδεδειγμζνα βρίςκονται υπεράνω του ελζγχου και τθσ ευκφνθσ των 

ςυμβαλλομζνων, κακζνα εκ των μερϊν δικαιοφται να αναςτείλει τθν εκπλιρωςθ των 

ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, εφόςον αυτά τα γεγονότα ι περιςτατικά παρεμποδίηουν 

τθν εκπλιρωςι τουσ.  

Σο παραπάνω δικαίωμα υφίςταται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που οι ςυνζπειεσ των 

περιςτατικϊν αυτϊν δεν ρυκμίηονται από το Νόμο, ι τθ ςφμβαςθ.  

Η μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων κατά τθ διάρκεια τθσ αναςτολισ, δεν 

δθμιουργεί δικαίωμα ι αξίωςθ υπζρ ι κατά του ετζρου των ςυμβαλλομζνων. Δεν 

αναςτζλλεται θ εκπλιρωςθ υποχρεϊςεων ι θ καταβολι αμοιβϊν, που κατζςτθςαν 

απαιτθτζσ πριν από τθν επζλευςθ των άνω γεγονότων ι περιςτατικϊν.  
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11.4 Εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ παρά τθν φπαρξθ διαφωνίασ 

Διαφωνίεσ, διενζξεισ και διαφορζσ που κα ανακφψουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ 

δεν δικαιολογοφν τθν εκ μζρουσ του αναδόχου άρνθςθ εκτζλεςθσ των κακθκόντων του 

όπωσ αυτά προβλζπονται ςτθ φμβαςθ, εκτόσ αν τοφτο ρθτϊσ προβλζπεται από το Νόμο ι 

τθν ςφμβαςθ. Αν παρότι δεν υφίςταται τζτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχοσ αρνθκεί τθν εκτζλεςθ 

τθσ ςφμβαςθσ, ο εργοδότθσ μπορεί να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο, κατά τισ ςχετικζσ 

διατάξεισ του νόμου.  

Άρκρο 12 ΕΚΠΣΩΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ- ΔΙΑΛΤΗ ΤΜΒΑΗ 

12.1 Ζκπτωςθ Αναδόχου 

Εφόςον ο ανάδοχοσ παραβιάηει τισ εκ τθσ ςυμβάςεωσ υποχρεϊςεισ του, κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ με απόφαςθ Προϊςταμζνου τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ, όπωσ ορίηεται ςτο 

άρκρο 191 του Νόμου 4412/2016.   

Μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ ζκπτωςθσ εκκακαρίηεται θ ςφμβαςθ και καταπίπτει υπζρ του 

εργοδότθ θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ωσ ειδικι ποινικι ριτρα. Αν επιβλικθκαν ποινικζσ 

ριτρεσ για υπζρβαςθ τμθματικϊν προκεςμιϊν μζχρι τθν οριςτικοποίθςθ τθσ ζκπτωςθσ οι 

ριτρεσ αυτζσ οφείλονται από τον ανάδοχο ακροιςτικά, ενϊ επιβάλλεται και θ ποινικι 

ριτρα για τθν υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ, εφόςον υφίςταται αντίςτοιχθ 

περίπτωςθ. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 191 του Ν. 4412/2016. 

12.2 Διάλυςθ τθσ φμβαςθσ 

Ο εργοδότθσ δικαιοφται να καταγγείλει και να προβεί ςτθ διάλυςθ τθ ςφμβαςθσ κατά τθ 

διάρκεια εκτζλεςισ τθσ ςτισ περιπτϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 133 του Ν. 

4412/2016.  

Για τισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ προϊςταμζνθ αρχι δεν υποχρεοφται να προβεί ςε αποηθμίωςθ 

του αναδόχου.  

12.3 Λφςθ τθσ ςφμβαςθσ για οικονομικοφσ λόγουσ 

Ο Εργοδότθσ δικαιοφται να καταγγείλει μονομερϊσ και αηθμίωσ γι' αυτόν τθ φμβαςθ εάν 

δεν εγκρίνει τθν υποκατάςταςθ του αναδόχου κατά το άρκρο 195 του Νόμου4412/2016, ι 

αν αυτόσ τεκεί υπό εκκακάριςθ, ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ.  

Πτϊχευςθ του αναδόχου, ςυνεπάγεται τθν αυτοδίκαιθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ, ενϊ πτϊχευςθ 

μζλουσ ςφμπραξθσ ι κοινοπραξίασ ςυνεπάγεται τθν δυνατότθτα υποκατάςταςθσ του 

πτωχεφςαντοσ μετά από ζγκριςθ τθσ Π.Α.  

12.4 Λιξθ τθσ φμβαςθσ- Παραλαβι του αντικειμζνου τθσ 

Η λιξθ τθσ φμβαςθσ, εφ’ όςον δεν ςυντρζχουν λόγοι πρόωρθσ λφςθσ (ζκπτωςθ του 

αναδόχου ι διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ), πιςτοποιείται με τθν οριςτικι παραλαβι του 

αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  που εκδίδεται από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο.  

Άρκρο 13 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι διαφορζσ μεταξφ του εργοδότθ και του αναδόχου επιλφονται κατά τα λεπτομερϊσ 

αναφερόμενα ςτο άρκρο 198 του Ν. 4412/2016. Η διοικθτικι και θ δικαςτικι διαδικαςία 

δεν αναςτζλλουν τθν εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ, εκτόσ και αν ορίηεται διαφορετικά ςτο Νόμο.  
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Άρκρο 14 ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

14.1 Νομοκεςία 

Η φμβαςθ διζπεται αποκλειςτικά από το Ελλθνικό Δίκαιο όπωσ αναλυτικά προςδιορίηεται 

ςτθ Διακιρυξθ και το Σεφχοσ Σεχνικϊν Δεδομζνων.  

14.2 Γλϊςςα επικοινωνίασ 

Η φμβαςθ κα ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Όλεσ οι επικοινωνίεσ (προφορικζσ και γραπτζσ) μεταξφ του Αναδόχου και του Εργοδότθ ι 

άλλων ελλθνικϊν αρχϊν ι φορζων κα γίνονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Οπουδιποτε και 

οποτεδιποτε κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ φμβαςθσ απαιτθκεί ερμθνεία ι μετάφραςθ από 

ι / και προσ τα ελλθνικά, αυτζσ κα εξαςφαλίηονται από τον Ανάδοχο και με κόςτοσ που κα 

βαρφνει τον ίδιο.  

ε κάκε περίπτωςθ αμφιςβθτιςεων ι διαφορϊν, το ελλθνικό κείμενο κατιςχφει των 

εγγράφων ςε αλλοδαπι γλϊςςα.  

 

 

 

Ηράκλειο, ......................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

υντάχκθκε 

 

 

Μαρία Γεωργίου 

ΠΕ7 Χθμικόσ Μθχανικόσ 

Β’ Βακμοφ 

 

Θεωρικθκε 

 

 

Ο Διευκυντισ ΣΤ ΕΔΑΚ 

Νίκοσ τυλιανίδθσ 

ΠΕ3 Πολιτικόσ Μθχανικόσ 

ΑϋΒακμοφ 
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Β. ΣΕΤΧΟ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

1.Αντικείμενο φμβαςθσ 

Σο αντικείμενο τθσ παροφςασ υπθρεςίασ είναι θ υποςτιριξθ του ΕΔΑΚ ςτθν εκπόνθςθ του 

αναλυτικοφ επιχειρθματικοφ ςχεδίου για το ζργο “Ολοκλθρωμζνθ Εγκατάςταςθ 

διαχείριςθσ απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) ςτθ κζςθ Μαφροσ πιλιοσ τθσ Δ.Ε. Νζασ Αλικαρναςςοφ 

τθσ ΠΕ Ηρακλείου. 

2. φντομθ περιγραφι περιοχισ επζμβαςθσ 

Η περιοχι επζμβαςθσ παρουςιάηεται ςτο ςχιμα που ακολουκεί: 

 

Σα υφιςτάμενα ζργα διαχείριςθσ των ΑΑ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ  παρουςιάηονται 

ακολοφκωσ:  

 Μονάδα προεπεξεργαςίασ απορριμμάτων Ηρακλείου 

 Κζντρο Διαλογισ και Ανάκτθςθσ Τλικϊν (ΚΔΑΤ) Ηρακλείου 

 τακμόσ Μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων (ΜΑ) Ηρακλείου 

τθ ςυνζχεια γίνεται μία ςφντομθ τεχνικι περιγραφι των προαναφερόμενων ζργων. 

 

Μονάδα Προεπεξεργαςίασ Απορριμμάτων ( ΜΠΑ) Ηρακλείου  

Σο υφιςτάμενο ζργο αφορά ςτθ διαχείριςθ των παραγόμενων ςφμμεικτων Αςτικϊν 

τερεϊν Αποβλιτων (ΑΑ) των Διμων Ηρακλείου & Μαλεβιηίου ςφμφωνα με τισ 

κατευκφνςεισ του ΠΕΔΑΚ-2016 όπωσ ζχει εγκρικεί και ιςχφει με τθν αρ. πρ. 

4014/4028/2016(ΦΕΚ3196/Β/2016)ΚΤΑ. Η ζκταςθ του γθπζδου τθσ εγκατάςταςθσ είναι 

Εολικό=16.247,24μ2. Σο εν λόγω γιπεδο βρίςκεται βορειοανατολικά τθσ ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου, 

εκτόσ ςχεδίου πόλθσ και εντόσ του ΓΠ Ηρακλείου (περιοχι χριςεων χονδρεμπορίου), ςτθν 

περιοχι “Μάντρα” ι “Μαφροσ πιλιοσ” Δ.Ε Νζασ Αλικαρναςςοφ Δ. Ηρακλείου. Αποτελεί 

μιςκωμζνθ ζκταςθ του φορζα του ζργου απο τον Διμο Ηρακλείου και είναι τμιμα 

μεγαλφτερθσ ζκταςθσ ςυνολικοφ εμβαδοφ 178.083,48μ2 ιδιοκτθςίασ του Διμου 

Ηρακλείου, ςτθν οποία ζχουν υλοποιθκεί το ΚΔΑΤ, ο ΜΑ, το μθχανοςτάςιο-αμαξοςτάςιο 

& θ Λαχαναγορά Ηρακλείου. Σο ζργο ζχει δυναμικότθτα επεξεργαςίασ 75.000τ/ζτοσ 



[12] 

 

ςφμμεικτου απορρίμματοσ, με εγκατεςτθμζνο θλεκτρομθχανολογικό εξοπλιςμό ςυνολικισ 

ιςχφοσ 1244,00 KW (ςφμφωνα με τθν άδεια λειτουργίασ), ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται:  

α. μείωςθ του βάρουσ με απομάκρυνςθ ςθμαντικοφ ποςοςτοφ τθσ υγραςίασ και 

αποικοδόμθςθ οργανικοφ των ςφμμεικτων απορριμμάτων  

β. ανάκτθςθ μετάλλων και προϊκθςθ τουσ για ανακφκλωςθ   

γ. μείωςθ του όγκου με διαδικαςία δεματοποίθςθσ  

δ. Τγιειονοποίθςθ των απορριμμάτων με τθν καταςτροφι των πακογόνων 

μικροοργανιςμϊν  

ε. Παραγωγι ενεργειακά αξιοποιιςιμου προϊόντοσ αν αυτό απαιτθκεί ςτο μζλλον με 

κερμογόνο δφναμθ που κα ξεπερνά τα 12 MJ/kg.  

ε κάκε περίπτωςθ, το αποτζλεςμα του ζργου είναι θ δραςτικι μείωςθ του βάρουσ, του 

όγκου και των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων ςτο ΧΤΣ των Πζρα Γαλινων ςτον οποίο κα 

οδθγοφνται τελικά προσ ταφι τα επεξεργαςμζνα απόβλθτα, πλθν τα μζταλλα τα οποία κα 

προωκοφνται για ανακφκλωςθ .  

Η μονάδα αποτελείται από τα εξισ κφρια μζρθ:  

α. Τποδοχι  

β. Σμιμα μθχανικισ προεπεξεργαςίασ  

γ. Σμιμα βιοξιρανςθσ  

δ. Μθχανικι μετεπεξεργαςία  

ε. Ζργα υποδομισ  

φμφωνα με τον ΠΕΔΑΚ, θ ΜΠΑ κα μετατραπεί ςε Μονάδα Επεξεργαςίασ και Αξιοποίθςθσ 

Απορριμμάτων (ΜΕΑ). Ο ςχεδιαςμόσ και θ λειτουργία τθσ ΜΕΑ κα γίνει με βάςθ τισ 

ςφγχρονεσ πρακτικζσ για τθν επεξεργαςίασ των ΑΑ και κα λάβει υπόψθ όλεσ τισ τοπικζσ 

παραμζτρουσ και ιδιαιτερότθτεσ.  

 

Κζντρου Διαλογισ Ανακυκλϊςιμων Τλικϊν (ΚΔΑΤ) Ηρακλείου  

Σο εν λόγω ζργο ζχει εγκαταςτακεί και λειτουργεί ςε γιπεδο εμβαδοφ 8.521,86 m2. Σο εν 

λόγω γιπεδο αποτελεί τμιμα μεγαλφτερθσ ζκταςθσ ςυνολικοφ εμβαδοφ 195.248,98 m2, 

ιδιοκτθςίασ του Διμου Ηρακλείου, το οποίο παραχωρικθκε ςτθν ΕΕΑΑ Α.Ε προκειμζνου να 

υλοποιθκεί το εν λόγω ΚΔΑΤ.  

Σο ΚΔΑΤ αςχολείται με τθ διαχείριςθ των ανακυκλϊςιμων αποβλιτων και ςυγκεκριμζνα 

τθν παραλαβι και διαλογι των αποβλιτων ςυςκευαςίασ προερχόμενων από προγράμματα 

διαλογισ ςτθν πθγι (π.χ απόβλθτα μπλε κάδου) που υλοποιοφν οι Διμοι. χεδιάςτθκε 

αρχικά για να εξυπθρετιςει όλουσ τουσ Διμουσ του Νομοφ Ηρακλείου, ενϊ ςτθ ςυνζχεια 

δζχονταν ανακυκλϊςιμα και από τουσ Διμουσ του Ν. Λαςικίου ςε εφαρμογι του ΠΕΔΑΚ 

2006 (αρ. πρ.677/21.2.2006), αλλά και του ιςχφοντοσ (υπ’ αρικμ. 44014/4028 ΚΤΑ (ΦΕΚ Β 

3196/05-10-2016)). Η παραγωγικι διαδικαςία τθσ μονάδασ περιλαμβάνει:  

α. Παραλαβι και ηφγιςθ των πρϊτων υλϊν-αποβλιτων και ςτθν ςυνζχεια απόκεςθ αυτϊν 

εντόσ κτιριακισ εγκατάςταςθσ ζωσ τθν προϊκθςι τουσ ςτθ χοάνθ τροφοδοςίασ και 

ακολοφκωσ ςτθν ταινία προδιαλογισ.  

β. Αρχικό διαχωριςμό ςε δυο ρεφματα, ζνα υπερμεγζκθ (χαρτί-χαρτόνι) και ζνα μικρότερο 

για περαιτζρω διαλογι με χειροδιαλογι και μθχανικι διαλογι (χριςθ περιςτροφικοφ 

κοςκίνου trommel).  

γ. υνζχεια του διαχωριςμοφ με χειρωνακτικι και μθχανικι διαλογι (με χριςθ 

θλεκτρομαγνιτθ) των υλικϊν και τοποκζτθςθ ςε χοάνεσ απόρριψθσ-ςυλλογισ ανάλογα με 

το είδοσ τουσ (πλαςτικό , γυαλί, κλπ)  

δ. Κοπι, ςυμπίεςθ και δεματοποίθςθ των υλικϊν πλθν του γυαλιοφ  
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ε. Αποκικευςθ των ανακτϊμενων υλικϊν ςε μορφι ςυμπιεςμζνων δεμάτων ι χφδθν ςε 

containers, ςε ειδικό χϊρο ζωσ ότου μεταφερκοφν ςτον τελικό αποδζκτθ.  

Σα μεν ανακυκλϊςιμα παραδίδονται ςε κατάλλθλεσ εταιρείεσ που κα τα μεταφζρουν ςε 

μονάδεσ ανακφκλωςθσ, ενϊ τα μθ ανακυκλϊςιμα υπολείμματα τθσ διαλογισ οδθγοφνται 

ςτον παραπλιςιο ΜΑ προκειμζνου να διατεκοφν για υγειονομικι ταφι ςτο ΧΤΣΑ Πζρα 

Γαλινων Π.Ε Ηρακλείου. Η μονάδα αποτελείται από:  

 Ζνα βιομθχανικό κτίριο εμβαδοφ 1984μ2 

 - Ζνα κτίριο γραφείων ,προςωπικοφ & βοθκθτικϊν χϊρων ςε επαφι με το 

παραπάνω βιομθχανικό αποτελοφμενο από ιςόγειο εμβαδοφ 80μ2, Α όροφο 

εμβαδοφ 80μ2 & Β όροφο εμβαδοφ 80μ2  

 - Χϊρο υποςτακμοφ, αντλιοςταςίου & δεξαμενϊν ςυνολικοφ εμβαδοφ 320,49μ2  

 - Προκαταςκευαςμζνουσ οικίςκουσ ςυνολικοφ εμβαδοφ 147,67μ2  

 - Εξωτερικοφσ βοθκθτικοφσ χϊρουσ ταινιϊν & κλιματιςτικϊν ςυνολικοφ 

εμβαδοφ91,97μ2  

 - Μια γεφυροπλάςτιγγα  

 - Περίφραξθ με πφλθ ειςόδου ,περιμετρικι δενδροφφτευςθ και τςιμεντόςρωςθ- 

αςφαλτόςτρωςθ πζριξ του βιομθχανικοφ κτιρίου των χϊρων αποκικευςθσ 

ςτάκμευςθσ και όδευςθσ των οχθμάτων.  

 - Μθχανιματα ζργου (κλάρκ & ελαςτιχοφόροσ φορτωτισ) και λοιπό εξοπλιςμό (πχ 

containers)  

Ο ςυνολικόσ εγκατεςτθμζνοσ μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ παραγωγισ ανζρχεται ςτα 

253.37KW ενϊ ο αντίςτοιχοσ εγκατεςτθμζνοσ εξοπλιςμόσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ 

ανζρχεται ςτα 235.91KW. Η δυναμικότθτα παραγωγισ ςφμφωνα με τθν αδειοδότθςθ τθσ 

μονάδασ (ΑΕΠΟ και άδεια λειτουργίασ) είναι παραλαβι για επεξεργαςία 36τ/θμζρα για 

16ϊρεσ λειτουργίασ τθν θμζρα (2 βάρδιεσ των 8 ωρϊν) με μζγιςτθ ετιςια δυνατότθτα 

επεξεργαςίασ 13140τ.  

Με τθν υπ’ αρ. πρωτ. 3492/16-02-2016 απόφαςθ Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ Κριτθσ, τροποποιικθκε και ανανεϊκθκε θ υπ’ αρ. πρ.1623/4.5.2004 ΑΕΠΟ όπωσ 

ιςχφει, για τθ λειτουργία του υφιςτάμενου Κζντρου Διαλογισ Ανακυκλϊςιμων Τλικϊν 

(ΚΔΑΤ) Ηρακλείου από τθν ΕΕΑΑ Α.Ε ςτθ κζςθ Μάνδρα Δ.Ε Αλικαρναςςοφ Διμου 

Ηρακλείου Π.Ε Ηρακλείου Περιφζρειασ Κριτθσ, με τθν αφξθςθ δυναμικότθτασ διαχείριςθσ 

αποβλιτων κατόπιν κτιριακισ και μθχανολογικισ επζκταςθσ. υγκεκριμζνα, προβλζπεται θ 

αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ παραγωγισ του ΚΔΑΤ ςτουσ 39.100τ/ζτοσ, κακϊσ και θ 

καταςκευι νζασ κτιριακισ εγκατάςταςθσ εμβαδοφ 498,38μ2 για τθν αποκικευςθ του 

τελικοφ προϊόντοσ διαλογισ . Με τθ νζα δυναμικότθτα παραγωγισ υπολογίηεται ότι για 

39.100τ/ζτοσ ειςερχόμενθ πρϊτθ φλθ -απόβλθτα, οι 23.851τ/ζτοσ κα είναι τα αξιοποιιςιμα 

υλικά-απόβλθτα, ενϊ οι 15.249τ/ζτοσ κα είναι το υπόλειμμα (μθ αξιοποιιςιμο υλικό). Η 

ςυνζχιςθ λειτουργίασ του εν λόγω ζργου με τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ 

όπωσ αναφζρεται παραπάνω κρίνεται αναγκαία ϊςτε να εναρμονιςτεί με τισ κατευκφνςεισ 

του ιςχφοντοσ ΠΕΔΑΚ.  

 

τακμόσ Μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων (ΜΑ) Ηρακλείου  

Ο τακμόσ Μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων (ΜΑ) Ηρακλείου είναι εγκατεςτθμζνοσ και 

λειτουργεί πλθςίον τθσ ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου.  Για το ζργο ζχει εκδοκεί θ υπ’ αρ. πρωτ. 2084/03-

06-2011 απόφαςθ Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ «Ανανζωςθ 

Απόφαςθσ Ζγκριςθσ Περιβαλλοντικϊν Όρων για τθ μονάδα «τακμόσ Μεταφόρτωςθσ 
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Απορριμμάτων (ΜΑ) Ηρακλείου» που είναι εγκατεςτθμζνθ και λειτουργεί πλθςίον τθσ 

ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου.» Η εν λόγω μονάδα ζχει ωσ αντικείμενο τθν παραλαβι μζςω 

απορριμματοφόρων των αςτικοφ τφπου απορριμμάτων που παράγονται ςτα διοικθτικά 

όρια του Διμου Ηρακλείου και τθ μεταφόρτωςθ τουσ, μζςω 5 κζςεων, ςε κλειςτά 

containers 56μ3, ζκαςτο με ςκοπό να οδθγθκοφν για διάκεςθ ςτο ΧΤΣΑ Πζρα Γαλινων.  Η 

μζςθ ετιςια ειςερχόμενθ ποςότθτα ςτο ΜΑ Ηρακλείου εκτιμάτε περίπου ςτουσ 

50.000τ/ζτοσ.  Οι υφιςτάμενεσ υποδομζσ είναι: 5 κζςεισ παραλαβισ –μεταφόρτωςθσ 

απορριμμάτων με παραπετάςματα, Περίφραξθ, Κτίριο Διοίκθςθσ, Βιολογικόσ κακαριςμόσ 

προεπεξεργαςίασ υγρϊν αποβλιτων, Πλατφόρμα πλφςθσ οχθμάτων, Δεξαμενζσ νεροφ, 

Δίκτυα μεταφοράσ λυμάτων, φδρευςθσ, πυρόςβεςθσ –τάφροι ομβρίων, Εςωτερικό δίκτυο 

κυκλοφορίασ- ελιγμϊν – ςτάκμευςθσ οχθμάτων  

φμφωνα με το ςχζδιο δράςθσ του ΕΔΑΚ, ο ΜΑ κα πρζπει να ζχει δυνατότθτα 

τεμαχιςμοφ και μεταφοράσ ογκωδϊν, προδιαλεγμζνων οργανικϊν και πράςινων 

αποβλιτων.  Επιπλζον, κα πρζπει να αναβακμιςτεί με τθν αναβάκμιςθ ζργων, όπωσ δίκτυο 

πυρόςβεςθσ, πυραςφάλειασ, επιτιρθςθσ και διαχείριςθσ ςτραγγιςμάτων και οςμϊν.  

Σζλοσ, κα πρζπει να είναι ςυμβατόσ με τθν Μονάδα Προεπεξεργαςίασ Απορριμμάτων 

(ΜΠΑ) Ηρακλείου, μετά τον εκςυγχρονιςμό τθσ (ςφμφωνα με τον ΠΕΔΑΚ θ ΜΠΑ κα 

μετατραπεί ςε ΜΕΑ). Για τον εκςυγχρονιςμό και αναβάκμιςθ του ΜΑ κα πρζπει να γίνει 

τροποποίθςθ των Περιβαλλοντικϊν Όρων, ϊςτε να εξυπθρετεί και τισ ανάγκεσ 

μεταφόρτωςθσ άλλων ρευμάτων εκτόσ των ςφμμεικτων, όπωσ βιοαπόβλθτα και ογκϊδθ 

και να εκπονθκεί μελζτθ για τθν καταςκευι των νζων ζργων που κα απαιτθκοφν.  

3. Σεχνικι Περιγραφι του αντικειμζνου τθσ φμβαςθσ 

Σο αντικείμενο τθσ παροφςασ υπθρεςίασ είναι θ υποςτιριξθ του ΕΔΑΚ ςτθν εκπόνθςθ του 

αναλυτικοφ επιχειρθματικοφ ςχεδίου για το ζργο “Ολοκλθρωμζνθ Εγκατάςταςθ 

διαχείριςθσ απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) ςτθ κζςθ Μαφροσ πιλιοσ τθσ Δ.Ε. Νζασ Αλικαρναςςοφ 

τθσ ΠΕ Ηρακλείου.  

Για τθν εκπόνθςθ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου κα πρζπει να εξεταςτοφν τα εξισ: 

 Η υφιςτάμενθ κατάςταςθ περιβάλλοντοσ  περιοχισ παρζμβαςθσ. 

 θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ των εγκαταςτάςεων και υποδομϊν τθσ περιοχισ. 

 Σο νομοκετικό πλαίςιο (εκνικό και ευρωπαϊκό)  και οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ ςχετικά 

με τθ διαχείριςθ απορριμμάτων. 

 Σα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ «φνταξθ μελετϊν ωρίμανςθσ του ζργου 

Ολοκλθρωμζνθ Εγκατάςταςθ Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων (ΟΕΔΑ) ςτθν περιοχι 

"Μαφροσ πιλιοσ" τθσ Δ.Ε. Αλικαρναςςό τθσ Π.Ε. Ηρακλείου», από τθν οποία κα 

προκφψουν οι όποιεσ τροποποιιςεισ, βελτιϊςεισ ι αναβακμίςεισ των υφιςτάμενων 

εγκαταςτάςεων. 

 Σα αποτελζςματα όλων των ςχετικϊν μελετϊν με τθν περιοχι παρζμβαςθσ που 

διακζτει θ υπθρεςία (π.χ. εγκατάςταςθ πράςινων ςθμείων κλπ). 

 

Επίςθσ κα πρζπει  

 να γίνει τεχνοοικονομικι και περιβαλλοντικι αξιολόγθςθ και κοςτολόγθςθ των 

εγκαταςτάςεων όπωσ λειτουργοφν μζχρι ςιμερα 

 να τεκοφν οι ςτόχοι για τθ βζλτιςτθ επιχειρθματικι λειτουργία και τθν ανάπτυξθ τθσ 

ΟΕΔΑ 
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 να διερευνθκοφν τυχόν τρόποι χρθματοδότθςθσ των διάφορων ενεργειϊν που 

περιγράφονται ςτο ςχζδιο 

 να διερευνθκοφν ςτοιχεία καινοτομίασ και πρωτοτυπίασ ςχετικά με τθ λειτουργία τθσ 

ΟΕΔΑ  

 να προτακοφν νζεσ υποδομζσ (π.χ. κζντρο πολυχϊρου περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ και 

ενθμζρωςθσ κλπ), οι οποίεσ κα λειτουργιςουν ςυμπλθρωματικά ςτισ υφιςτάμενεσ 

 να γίνει τεχνοοικονομικι και περιβαλλοντικι εξζταςθ και κοςτολόγθςθ τθσ ςυνολικισ 

πρόταςθσ για τθν ΟΕΔΑ  

 να διερευνθκοφν οι δυνατότθτεσ εφαρμογισ ςυςτθμάτων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτθ 

λειτουργία των υποδομϊν τθσ ΟΕΔΑ 

 να γίνει ςχεδιαςμόσ δράςεων επικοινωνίασ, ενθμζρωςθσ, προβολισ, διάδοςθσ 

αποτελεςμάτων ςχετικά το προτεινόμενο ςχζδιο για τθν ΟΕΔΑ 

τον Πίνακα που ακολουκεί περιγράφονται με περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ οι υποχρεϊςεισ 

του Αναδόχου, τα πακζτα εργαςίασ (δράςεισ) κακϊσ και το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ 

τουσ.  

 

Α/Α Αναλυτικι περιγραφι παραδοτζων Χρονοδιάγραμμα υποβολισ 

παραδοτζων (διάςτθμα από 

τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ τθσ 

υπθρεςίασ) 

1 Κατάρτιςθ και υποβολι αναλυτικοφ χρονοδιαγράμματοσ για τθν 

υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

10 θμζρεσ 

2 -Εξζταςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ περιβάλλοντοσ περιοχισ 

παρζμβαςθσ. 

-Εξζταςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ των εγκαταςτάςεων και 

υποδομϊν τθσ περιοχισ. 

-Εξζταςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου (εκνικό και ευρωπαϊκό) και των 

κατευκυντιριων οδθγιϊν ςχετικά με τθ διαχείριςθ απορριμμάτων. 

-Εξζταςθ των αποτελεςμάτων τθσ μελζτθσ «φνταξθ μελετϊν 

ωρίμανςθσ του ζργου Ολοκλθρωμζνθ Εγκατάςταςθ Διαχείριςθσ 

τερεϊν Αποβλιτων (ΟΕΔΑ) ςτθν περιοχι "Μαφροσ πιλιοσ" τθσ Δ.Ε. 

Αλικαρναςςό τθσ Π.Ε. Ηρακλείου», από τθν οποία κα προκφψουν οι 

όποιεσ τροποποιιςεισ, βελτιϊςεισ ι αναβακμίςεισ των υφιςτάμενων 

εγκαταςτάςεων. 

-Εξζταςθ των αποτελεςμάτων όλων των ςχετικϊν (με τθν περιοχι 

παρζμβαςθσ) μελετϊν που διακζτει θ υπθρεςία (π.χ. εγκατάςταςθ 

πράςινων ςθμείων κλπ). 

1,5 μινα 

3 -Αξιολόγθςθ λειτουργίασ των υφιςτάμενων υποδομϊν ςτθν περιοχι 

παρζμβαςθσ, τεχνοοικονομικι και περιβαλλοντικι αξιολόγθςθ, 

κοςτολόγθςθ λειτουργίασ 

- Πρόταςθ για δθμιουργία νζων υποδομϊν (π.χ. κζντρο πολυχϊρου 

περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ και ενθμζρωςθσ κλπ), οι οποίεσ κα 

λειτουργιςουν ςυμπλθρωματικά ςτισ υφιςτάμενεσ 

- Διερεφνθςθ δυνατοτιτων εφαρμογισ ςυςτθμάτων εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ ςτθ λειτουργία των υποδομϊν τθσ ΟΕΔΑ 

2,5 μινεσ 
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4 - Προςδιοριςμόσ ςτόχων για τθ βζλτιςτθ επιχειρθματικι λειτουργία 

και τθν ανάπτυξθ τθσ ΟΕΔΑ 

-Σεχνοοικονομικι, περιβαλλοντικι και χρθματοοικονομικι κεϊρθςθ  

τθσ ςυνολικισ πρόταςθσ για τθν ΟΕΔΑ 

- Διερεφνθςθ τρόπων χρθματοδότθςθσ των διάφορων ενεργειϊν που 

περιγράφονται ςτο ςχζδιο 

- Διερεφνθςθ ςτοιχείων καινοτομίασ και πρωτοτυπίασ ςχετικά με τθ 

λειτουργία τθσ ΟΕΔΑ 

3,5 μινεσ 

5 Προετοιμαςία και ςχεδιαςμόσ δράςεων επικοινωνίασ, ενθμζρωςθσ, 

προβολισ, διάδοςθσ αποτελεςμάτων ςχετικά το προτεινόμενο 

ςχζδιο για τθν ΟΕΔΑ 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

ςφμβαςθσ 

6 Τποβολι πλιρουσ φακζλου για τθν υποςτιριξθ τθσ υπθρεςίασ ςτθν 

εκπόνθςθ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου για το ζργο “Ολοκλθρωμζνθ 

Εγκατάςταςθ διαχείριςθσ απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) ςτθ κζςθ Μαφροσ 

πιλιοσ τθσ Δ.Ε. Νζασ Αλικαρναςςοφ τθσ ΠΕ Ηρακλείου 

4 μινεσ 

 

το τζλοσ κάκε μινα ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλλει εκκζςεισ προόδου ςτισ οποίεσ κα 

περιγράφονται οι ενζργειεσ του μινα και οι οποίεσ κα ςυνοδεφονται και από τα αντίςτοιχα 

παραδοτζα, όπωσ παρουςιάηονται ςτον ανωτζρω πίνακα. Δυνατότθτα τροποποίθςθσ των 

παραδοτζων ι και των τμθματικϊν προκεςμιϊν μπορεί να γίνει από τθν υπθρεςία μετά 

από ςυνεννόθςθ με τον Ανάδοχο. 

 

 

Ηράκλειο, ......................... 

 

 

υντάχκθκε 

 

 

Μαρία Γεωργίου 

ΠΕ7 Χθμικόσ Μθχανικόσ 

Β’ Βακμοφ 

 

Θεωρικθκε 

 

 

Ο Διευκυντισ ΣΤ ΕΔΑΚ 

Νίκοσ τυλιανίδθσ 

ΠΕ3 Πολιτικόσ Μθχανικόσ 

ΑϋΒακμοφ 
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Γ. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α ΕΙΔΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

1 Παροχι υπθρεςίασ ςυμβοφλου για τθ ςφνταξθ 

επιχειρθματικοφ ςχεδίου για το ζργο “Ολοκλθρωμζνθ 

Εγκατάςταςθ διαχείριςθσ απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) ςτθ 

κζςθ Μαφροσ πιλιοσ τθσ Δ.Ε. Νζασ Αλικαρναςςοφ τθσ 

ΠΕ Ηρακλείου. 

17.323,20 

ΤΝΟΛΟ 17.323,20 

Απρόβλεπτα (15%) 2.598,48 

φνολο με απρόβλεπτα 19.921,68 

ΦΠΑ (24%) 4.781,20 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 24.702,88 

 

 

 

 

 

Ηράκλειο, ......................... 

 

υντάχκθκε 

 

 

Μαρία Γεωργίου 

ΠΕ7 Χθμικόσ Μθχανικόσ 

Β’ Βακμοφ 

 

Θεωρικθκε 

 

 

Ο Διευκυντισ ΣΤ ΕΔΑΚ 

Νίκοσ τυλιανίδθσ 

ΠΕ3 Πολιτικόσ Μθχανικόσ 

ΑϋΒακμοφ 
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 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α- ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
                 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ 
ΕΝΙΑΙΟ ΝΔΕΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΡΗΣΗ  
                 (ΕΔΑΚ) 

 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ: 
Για τθ ςφνταξθ business plan του ζργου: «Ολοκλθρωμζνθ 
Εγκατάςταςθ Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων (ΟΕΔΑ) ςτθ 
κζςθ Μαφροσ πιλιοσ τθσ Δ.Ε. Ν. Αλικαρναςςοφ τθσ Π.Ε. 

Ηρακλείου». 
 

 

 
ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με τθ με αρ.170/2017 Απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ του ΕΔΑΚ  

 

 

 

                     υντάχκθκε 

 

 

 

 

Μαρία Γεωργίου 

ΠΕ7 Χθμικόσ Μθχανικόσ 

Β’ Βακμοφ 

 

 

 

Θεωρικθκε 

Ο Διευκυντισ ΣΤ ΕΔΑΚ 

 

 

 

Νίκοσ τυλιανίδθσ 

ΠΕ3 Πολιτικόσ Μθχανικόσ 

Α’ Βακμοφ 

 

 

 

Αφξων Αρικμόσ Χοριγθςθσ Σευχϊν 

Α/Α :  
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ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ: 

Για τθ ςφνταξθ business plan του ζργου: «Ολοκλθρωμζνθ Εγκατάςταςθ Διαχείριςθσ τερεϊν 

Αποβλιτων (ΟΕΔΑ) ςτθ κζςθ Μαφροσ πιλιοσ τθσ Δ.Ε. Ν. Αλικαρναςςοφ τθσ Π.Ε. Ηρακλείου». 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ: 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  (ςε ευρϊ) 
Για τθν πλιρθ, άρτια και ζγκαιρθ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν για τθ ςφνταξθ business plan του ζργου: «Ολοκλθρωμζνθ Εγκατάςταςθ 

Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων (ΟΕΔΑ) ςτθ κζςθ Μαφροσ πιλιοσ τθσ Δ.Ε. Ν. Αλικαρναςςοφ τθσ Π.Ε. Ηρακλείου»., ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα οικεία τεφχθ του 

διαγωνιςμοφ, προςφζρεται θ κάτωκι αμοιβι: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΕΡΓΑΙΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ- 

ΘΕΙΑ ΣΙΜΗ   

(€) (ΠΡΟ ΦΠΑ) 

ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- 

ΓΙΘΕΙΑ ΣΙΜΗ  

(€) 

ΤΝΟΛΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙ

Α ΣΙΜΗ 

 (€)  (ΤΜΠ. ΦΠΑ) 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΣΙΜΗ (€) 

(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ ΠΡΟ 

ΦΠΑ) 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ  

(ΟΛΟΓΡΑΦΩ ΠΡΟ ΦΠΑ) 

Παροχι επιςτθμονικϊν 

υπθρεςιϊν για τθ ςφνταξθ 

business plan του ζργου: 

«Ολοκλθρωμζνθ 

Εγκατάςταςθ Διαχείριςθσ 

τερεϊν Αποβλιτων (ΟΕΔΑ) 

ςτθ κζςθ Μαφροσ πιλιοσ 

τθσ Δ.Ε. Ν. Αλικαρναςςοφ 

τθσ Π.Ε. Ηρακλείου» 

19.921,68 4.781,20 24.702.88   

 

 (ΣΟΠΟ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)                            (ΤΠΟΓΡΑΦΗ – ΦΡΑΓΙΔΑ) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΝΔΕΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΡΗΣΗ 

(ΕΔΑΚ) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β- ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ 

 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: *ΕΝΙΑΙΟ ΤΝΔΕΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΡΗΣΗ (ΕΔΑΚ)+ 

- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗ : *.......+ 

- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: *ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΤ 22 & ΚΟΤΛΑΔΩΝ+ 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΑΡΙΑ+ 

- Σθλζφωνο: *2810-361618] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: *esdak@otenet.gr] 

-Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

[http://www.esdak.gr/index.php/el/] 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

CPV): *Παροχι επιςτθμονικισ υπθρεςίασ για τθ ςφνταξθ business plan του ζργου: 

«Ολοκλθρωμζνθ Εγκατάςταςθ Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων (ΟΕΔΑ) ςτθ κζςθ Μαφροσ 

πιλιοσ τθσ Δ.Ε. Ν. Αλικαρναςςοφ τθσ Π.Ε. Ηρακλείου»+ 

- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ: *……+ 

- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ+ 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα 

εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, 

αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό 

ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Σθλζφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθ
iii
; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 

εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»
iv
 ι 

προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 

πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 

απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 

αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 

ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

* + Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 
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του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογο
v
: 

δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 

τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 

φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   

(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 

κακικοντα …): 

β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 
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ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων 

που είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ 

ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vii

  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Όχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα 

με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα 

από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ 

νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι 

τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε 

όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ 

ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι 

του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ 

απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Όχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το 

ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που κα 

αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' 

εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ 

φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ 

ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 

ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται 

ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για 

κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 

δραςτθριότθτεσ
xiii

· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 

α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Ημερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ 

*……+ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
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διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+
xix

 

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αυτοκάκαρςθ»)
xx

; 

[+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν
xxi

: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει 

όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ
xxii

, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): xxiv 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίου
xxv

; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............] 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

καταςτάςεισ
xxvi

 : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

[.......................] 
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πλθροφορίεσ:  

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω 

τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσxxx; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

[] Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 
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πλθροφορίεσ: Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 

ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 

παρ. 4 ν. 3310/2005
xxxii

: 

Απάντθςθ: 

υντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο 

οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που 

θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο 

οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να 

υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι 

εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτθν Ελλάδα 

ι ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισxxxiii; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο 

οικονομικόσ φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου 

οργανιςμοφ για να ζχει τθ δυνατότθτα να 

παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα 

εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 

δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Όχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 

οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 

απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι ο εξισ 
xxxiv

: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 

τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 

τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που 

απαιτοφνται είναι ο εξισ: 

και/ι, 

2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 

αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) ε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 

είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 

απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 

θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 

δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Όςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ (προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
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αναλογίεσ
xxxvi

 που ορίηονται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 

ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 

αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

αναλογία μεταξφ x και y
xxxvii

 -και θ αντίςτοιχθ 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

5) Σο αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 

κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 

οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

6) Όςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 

χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 

(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει ότι: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 

ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ 

διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 

ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 

ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ): 

*…+ 

Ζργα: *……+ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ
xxxix

, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 

ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 

του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 

παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 

υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 

αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 

παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):  

*…...........+ 

Περιγρα

φι 

ποςά θμερομθ

νίεσ 

παραλιπτ

εσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

τθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 

ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 

 

 

 

 

*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 

ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 

ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 

που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 

*....……+ 
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διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 

ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 

παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 

ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 

ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 

διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 

ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 

εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 

μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 

κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 

εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 

ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α)*......................................……+ 

 

 

 

 

β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Σο μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 

αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 

τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

προςωπικό:  

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

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

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

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

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

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

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

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 

του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 

και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 

ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 

 

*+ Ναι *+ Όχι 
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απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 

φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 

προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 

ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 

τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 

εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 

ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 

καταλλθλότθτα των προϊόντων, 

επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 

ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….............................................+ 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί 

από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν 

εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 

για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και 

διευκρινίςτε ποια άλλα αποδεικτικά μζςα 

μποροφν να προςκομιςτοφν όςον αφορά το 

ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν 

εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 

ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και 

διευκρινίςτε ποια άλλα αποδεικτικά μζςα 

μποροφν να προςκομιςτοφν όςον αφορά τα 

ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι 

ι ο ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι 

κανόνεσ που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των 

υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον 

διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ 

όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 

εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ 

ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 

κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 

των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 

Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 

αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 

οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 

ζγγραφα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 

διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το 

κακζνα: 

*….+ 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Όχι
xlv

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+
xlvi
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα 

με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των 

ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και 

χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν 

εγγράφων που αναφζρονται
xlvii

, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε 

κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν
xlviii

. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά 

ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, 

προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω 

υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 

Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό 

τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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i

 
 ε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ 

(ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των 

μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ 

απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ 

οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ 

οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ 

απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι 

μειονεκτοφντων ατόμων. 

v
 Σα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ 

ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο 

εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι 

ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii
 φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για 

επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ.  

ix
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ 

Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 

42). 

x
 φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 

“διαφκορά”. 

xi
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 

ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ 
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C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ 

του υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα 

(ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 

(ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του 

Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 

αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 

2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν 

ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 

για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ 

περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο 

άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 

χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 

δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 

ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-

πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 

εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 

ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ 

(Ε.Π.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων 

εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα φμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( βλ. 

τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ 

δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 

τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 

λιφκθκαν.  

xxii
 τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του 

ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο 

τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  
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xxiii

 θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ 

υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ 

δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο 

αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με 

το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι 

φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 

μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ 

προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 

ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί 

ανάλογα το ΣΕΤΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Πρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) 

ευρϊ εκτόσ ΦΠΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από 

οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο 

Παράρτθμα αυτό. 

xxxiv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi
 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii
 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxviii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ 

εμπειρίασ  που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxix
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ 

εμπειρίασ που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xl
 Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο 

δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 
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xli

 Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν 

επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΣΕΤΔ. 

xlii
 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ 

ονόματόσ τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ 

ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xliii
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν 

εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΣΕΤΔ για τουσ ςχετικοφσ 

υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliv
 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvii
 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii
 Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που 

παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω 

πρόςβαςθ.  


