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Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις 

παρενθέσεις) 

Αναθέτουσα αρχή της παρούσας σύμβασης είναι ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης 

Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ).  

Κύριος του έργου (ΚτΕ) είναι ο ΕΣΔΑΚ.  

Εργοδότης είναι ο ΕΣΔΑΚ. 

Ανάδοχος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση που συνάπτει με τον εργοδότη 

σύμβαση. 

Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.): η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΣΔΑΚ 

Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.): η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μεθόδων 

Επεξεργασίας Διάθεσης Στερεών Αποβλήτων του ΕΣΔΑΚ 

Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία της Σύμβασης: Η προβλεπόμενη από τη 

Σύμβαση Αμοιβή του αναδόχου.  

Σύμβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις των αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του αναδόχου, και 

περιλαμβάνονται στα τεύχη του διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του 

αποτελέσματος και το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των 

δύο συμβαλλομένων μερών. 

Συμβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Εργοδότη 

και του αναδόχου μαζί με τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, 

όπως αναγράφονται στην παράγραφο 1.3 της Σ.Υ.. 

Τεύχη Διαδικασίας: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και αποστέλλεται 

στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας:  

Διακήρυξη μαζί με τα Προσαρτήματα της 

Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)  

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων 

Τεύχος προεκτίμησης αμοιβής 

ΤΕΥΔ 

Τεύχη Προσφορών: Τα τεύχη που παραλαμβάνει ο Εργοδότης συμπληρωμένα από 

τους Διαγωνιζόμενους κατά το Διαγωνισμό : 

Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής  

Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 
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Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 

ΤΜΕΔΕ: Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 

 

1.2   Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 

Η παρούσα Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την 

εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Τα ειδικά θέματα που 

σχετίζονται με την διαδικασία ανάθεσης περιλαμβάνονται στο τεύχος "Προκήρυξη", 

ενώ το αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σύμβασης στο τεύχος Τεχνικών 

Δεδομένων.  

 

Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

2.1  Τόπος και χρόνος 

- Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και η περιοχή 

του έργου εφόσον τούτο απαιτείται.  

- Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του 

εργοδότη (Προιστ/νης Αρχής, Δ.Υ. και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε 

συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις 

υπηρεσίες αυτές, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή που προβλέπεται 

να κατασκευαστούν τα έργα και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη 

που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης. 

- Μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής για την 

έγκριση της ανάθεσης προς τον ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το 

ιδιωτικό συμφωνητικό μέσα σε 20 ημέρες. Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα 

υπογράψει για λογαριασμό του εργοδότη ο Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ. 

- Σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού 

συμφωνητικού, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει νέο χρονοδιάγραμμα 

ανάλογα με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. Στο νέο χρονοδιάγραμμα 

αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι σύνταξης των μελετών για κάθε στάδιο και 

κατηγορία μελέτης και τα ακριβή σημεία έναρξης κάθε μελετητικής δράσης, 

έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσμία.  

- Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης 

ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Στο 

συμφωνητικό ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες, ως ακολούθως: 
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1. Τεχνική Μελέτη ανάλυσης και υπολογισμού ενεργειακών αναγκών: 40 

ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού 

2. Τεχνική Μελέτη καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών παρεμβάσεων 

εξοικονόμησης ενέργειας: 3 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού  

3.Τεχνική Μελέτη καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών παρεμβάσεων ΑΠΕ 

εντός των υποδομών του Πάρκου: 4 μήνες από την υπογραφή του 

συμφωνητικού 

4.Οικονομοτεχνική Μελέτη καθορισμού κόστους – οφέλους και 

χρηματοδοτικό σχέδιο: 5 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού 

5.Σύνταξη Χρονοδιαγράμματος και τεχνικών απαιτήσεων για αδειοδότηση 

- εκτέλεση παρεμβάσεων ΑΠΕ: 5 μήνες από την υπογραφή του 

συμφωνητικού 

- Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 

πέντε (5) μήνες. 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του  

συμφωνητικού, μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης.  

 

- Ως συνολική προθεσμία νοείται το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της 

σύμβασης, μέχρι την έκδοση της απόφασης έγκρισης του συνόλου των 

μελετών και συνίσταται στα εξής επί μέρους χρονικά διαστήματα: 

- α) Τον καθαρό χρόνο μέσα στον οποίο ολοκληρώνεται το σύνολο του αμιγώς 

μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης, στο οποίο περιλαμβάνονται και 

υποστηρικτικές μελέτες που προβλέπονται στην προεκτίμηση αμοιβής. Στον 

καθαρό χρόνο δεν συνυπολογίζονται οι καθυστερήσεις για τις οποίες δεν 

ευθύνεται ο ανάδοχος. 

- β) Τον επιπρόσθετο χρόνο που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες 

δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και αφορά ιδίως τις κάθε είδους ερευνητικές 

εργασίες και εργαστηριακούς ελέγχους που εκτελούνται από άλλο μελετητή, 

τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως τμημάτων ή του συνόλου της μελέτης, 

μαζί με τις υποστηρικτικές μελέτες και τις απαραίτητες συναινέσεις και 

εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών. 

- Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης σταδίου ή 

κατηγορίας μελέτης, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, ο ανάδοχος δικαιούται 



Σελίδα 5 από 63 

 

 

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» 

αντίστοιχη παράταση προθεσμίας, ύστερα από επικαιροποίηση και έγκριση του 

τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος.  

- Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης 

Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται τουλάχιστον 

δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της 

σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν η 

καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση και του καθαρού χρόνου απαιτείται πέραν 

της αίτησης ή συναίνεσης του αναδόχου και γνώμη του αρμόδιου τεχνικού 

συμβουλίου. 

- Αν ο ανάδοχος παραβιάζει με υπαιτιότητά του τις προθεσμίες της σύμβασης, 

επιβάλλονται εις βάρος του και υπέρ του κυρίου του έργου ποινικές ρήτρες, με 

αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 

185 του Ν.4412/16.  

- Ειδικότερα θέματα Προθεσμιών και Χρονοδιάγραμματων, ρυθμίζονται 

σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4412/16.  

 

 

2.2   Εκπρόσωποι του αναδόχου 

- Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη 

εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του 

διαγωνιζομένου, ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συμβατικών 

Τευχών. 

- Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να ορίσει και 

αναπληρωτή εκπρόσωπο με τις ίδιες αρμοδιότητες. Για την αντικατάσταση των 

ως άνω εκπροσώπων του αναδόχου γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του 

αναδόχου στον εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των 

καταστατικών οργάνων του αναδόχου ή των μελών του σε περίπτωση 

αναδόχου ένωσης ή κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του 

αναδόχου υπόκειται στην έγκριση του Προϊσταμένου της Δ.Υ. Οποιαδήποτε 

αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται ομοίως 

στον εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύμβασης στον παλιό 

εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται 

πριν την γνωστοποίηση των μεταβολών.  

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή 

εκπρόσωπό του και να εξουσιοδοτήσει τα πρόσωπα αυτά, ώστε να ενεργούν 
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κατ’ εντολή του και να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται 

με τη Σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά 

προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση και να συμμετέχουν, κατόπιν 

προσκλήσεως οργάνων του εργοδότη, σε συναντήσεις με όργανα ελέγχου / 

παρακολούθησης της σύμβασης. 

 

2.3  Διοίκηση της Σύμβασης  

- Η διοίκηση της σύμβασης, η παρακολούθηση και ο έλεγχός της ασκούνται από 

την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Μεθόδων Επεξεργασίας Διάθεσης 

Στερεών Αποβλήτων του ΕΣΔΑΚ (Διευθύνουσα Υπηρεσία) και αποσκοπούν 

στην πιστή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο και στην 

εκπόνηση της μελέτης, κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 183 του Ν.4412/16.  

- Η επίβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης δεν αίρει, ούτε μειώνει τις νόμιμες 

και συμβατικές ευθύνες του αναδόχου. 
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Άρθρο 3 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

3.1 Με την εγκριτική απόφαση της μελέτης, που εκδίδεται από το αρμόδιο κατά νόμο 

όργανο, πιστοποιείται η τήρηση όλων των προδιαγραφών, κανονισμών και τεχνικών 

οδηγιών που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης αυτής και βεβαιώνεται η ποιοτική και 

ποσοτική της επάρκεια και η συμμόρφωση του αναδόχου προς τις συμβατικές εν γένει 

υποχρεώσεις του. Αν κατά το νόμο απαιτείται πριν την έγκριση της μελέτης η γνώμη 

άλλων υπηρεσιών και φορέων, υποχρεούνται να την υποβάλουν μέσα σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) μηνών από την αποστολή της μελέτης προς αυτούς, εκτός αν 

προβλέπεται διαφορετική προθεσμία από ειδικές διατάξεις. Η παρέλευση της 

προθεσμίας θεωρείται ως θετική γνωμοδότηση. 

 

3.2 Η μελέτη εγκρίνεται κατά στάδια και στο σύνολό της. Η απόφαση έγκρισης 

εκδίδεται υποχρεωτικά μέσα σε δύο (2) μήνες από την εμπρόθεσμη υποβολή πλήρων 

των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον απαιτούνται. Η προθεσμία 

αναστέλλεται αν το αρμόδιο για την έγκριση όργανο αιτιολογημένα ζητήσει 

συμπλήρωση ή διευκρίνιση επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Αν η 

συμπλήρωση ή διευκρίνιση αφορά διακεκριμένο στάδιο ή κατηγορία μελέτης, μπορεί 

να γίνει τμηματική έγκριση των υπόλοιπων μελετών. 

 

3.3. Η έγκριση ενδιάμεσων σταδίων μελετών αποτελεί και προσωρινή παραλαβή. Η 

οριστική παραλαβή των μελετών πραγματοποιείται με απόφαση της Εκτελεστικής 

Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ, μετά την έγκριση του τελευταίου, κατά τη σύμβαση, σταδίου 

της μελέτης και την έκδοση βεβαίωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την 

περαίωση των εργασιών της σύμβασης. 

 

3.4. Η προθεσμία συντέλεσης της παραλαβής της μελέτης είναι τρεις (3) μήνες από 

την έγκριση πλήρων των μελετών που προβλέπονται από τη σύμβαση. Οι μελέτες της 

αρχικής και των συμπληρωματικών / τροποποιητικών συμβάσεων παραλαμβάνονται 

ενιαία. 

 

3.5 Αν η μελέτη δεν παραληφθεί εμπρόθεσμα, επέρχεται αυτοδίκαιη παραλαβή, αν 

παρέλθει άπρακτο διάστημα δύο (2) μηνών από την υποβολή σχετικής όχλησης του 

αναδόχου 
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Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

4.1  Αμοιβή του αναδόχου 

Η αμοιβή της μελέτης καταβάλλεται τμηματικά, επί τη βάσει της γενομένης με την 

οικονομική προσφορά του αναδόχου ανάλυσης της αμοιβής του και κατανέμεται σε 

πληρωμές μετά την υποβολή, την έγκριση και παραλαβή της μελέτης, σύμφωνα με το 

άρθρο 187 του Ν.4412/16. Ειδικότερα: 

- Μετά την παρέλευση του μισού συμβατικού χρόνου εκπόνησης κάθε σταδίου 

και εφόσον έχει κατά την κρίση της επιβλέπουσας υπηρεσίας εκπονηθεί 

εργασία ποσοστού μεγαλύτερου του πενήντα τοις εκατό (50%) του υπόψη 

σταδίου, καταβάλλεται έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής επιπλέον 

ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αμοιβής που αντιστοιχεί στο υπόψη 

στάδιο. 

- Μετά την υποβολή κάθε σταδίου ανά κατηγορία μελέτης, κατόπιν συνοπτικού 

ελέγχου της πληρότητας και επάρκειας αυτής, επιστρέφονται η εγγύηση του 

προηγούμενου εδαφίου και καταβάλλεται ανακεφαλαιωτικά ποσοστό 

εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αμοιβής του σταδίου. 

- Εφόσον η μελέτη δεν έχει εγκριθεί μετά την παρέλευση διμήνου από την 

υποβολή της, καταβάλλεται κατόπιν συνοπτικού ελέγχου επάρκειας αυτής 

επιπλέον ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%). 

- Μετά την έγκριση και προσωρινή παραλαβή κάθε εν-διάμεσου σταδίου ανά 

κατηγορία μελέτης καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) 

της αμοιβής του σταδίου. 

- Μετά την έγκριση του τελικού σταδίου της μελέτης καταβάλλεται επιπλέον 

ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αμοιβής του τελικού σταδίου ή 

είκοσι τοις εκατό (20%) της αμοιβής του τελικού σταδίου με κατάθεση 

εγγυητικής επιστολής για το επιπλέον πέντε τοις εκατό (5%). 

- Μετά την τελική παραλαβή της μελέτης καταβάλλεται το υπόλοιπο της αμοιβής 

πέντε τοις εκατό (5%) ή επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή της 

προηγούμενης περίπτωσης. 

- Για την πληρωμή της αμοιβής του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει στη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία λογαριασμούς, σύμφωνα με το άρθρο στους οποίους 

εμφανίζονται διακριτά οι αμοιβές για το επιμετρούμενο τμήμα της σύμβασης, 

όπως ερευνητικές και υποστηρικτικές εργασίες, που εκτελέσθηκαν και 

επιμετρήθηκαν από τον ανάδοχο, όπως εγκρίθηκαν από τη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία. 
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Η δαπάνη για την αμοιβή των μελετών θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 52191/30/03/2017 απόφαση 

του Περιφερειάρχη Κρήτης. 

 H δαπάνη 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.  

Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 του Ν. 

4172/2013 Φόρος Εισοδήματος. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ΕΣΔΑΚ.  

 

4.2  Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου 

- Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, σε 

κατηγορίες μελετών και στάδια, όπως οι κατηγορίες και τα στάδια αυτά 

προκύπτουν από την Οικονομική του Προσφορά. Περαιτέρω η σταδιακή 

καταβολή της αμοιβής ανά στάδιο μελέτης ρυθμίζεται από το άρθρο 187 του 

Ν. 4412/2016.  

 

- Για την πληρωμή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς 

Πληρωμής, που συντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με το 

άρθρο 187 του Ν. 4412/2016. Ειδικότερα αναγράφονται: 

• Το είδος των εργασιών. 

• Οι συγκεκριμένες εργασίες που ολοκληρώθηκαν. 

• Πίνακας αμοιβής με τα αιτούμενα προς πληρωμή ποσά για τις 

εργασίες που ολοκληρώθηκαν, τη μέγιστη συνολική αμοιβή και το 

άθροισμα των προηγουμένων αμοιβών. Σε περίπτωση σύμπραξης 

συνυποβάλλεται ο εν ισχύϊ πίνακας επιμερισμού της αμοιβής στα 

μέλη της, ενώ σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας την αμοιβή 

εισπράττει ο εκπρόσωπός της και την επιμερίζει στα μέλη της με 

ευθύνη του. 

• Οι εγγυητικές επιστολές, που ισχύουν κατά την υποβολή του 

λογαριασμού. 

• Το πληρωτέο ποσό 

• Ο αναλογών Φ.Π.Α. 

- Αν η πληρωμή λογαριασμού καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, 

πέραν του ενός μηνός, μετά τη ρητή έγκριση, του οφείλεται τόκος 

υπερημερίας που υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Ζ' του 
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άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α'107). Προϋπόθεση πληρωμής του 

λογαριασμού είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο όλων των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών πληρωμής. Το τιμολόγιο μπορεί να προσκομίζεται 

μεταγενεστέρως κατά την είσπραξη του ποσού του λογαριασμού. 

- Ο ανάδοχος δικαιούται ακόμα να διακόψει τις εργασίες της σύμβασης μέχρι την 

καταβολή της αμοιβής του, ύστερα από κοινοποίηση ειδικής έγγραφης 

δήλωσης περί διακοπής των εργασιών, προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Στην 

περίπτωση αυτή δικαιούται ισόχρονη παράταση. Υπαιτιότητα του αναδόχου για 

τη μη πληρωμή λογαριασμού υπάρχει μόνο σε περίπτωση κατά την οποία 

αποδεδειγμένα κλήθηκε εγγράφως από την αρμόδια υπηρεσία του κυρίου του 

έργου και αδράνησε ή παρέλειψε να προσκομίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά 

για την πληρωμή του. 

- Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου της αμοιβής του αναδόχου, πριν από την 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, δεν επιτρέπεται. 

- Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα 

μετακινήσεων, ειδικά και γενικά έξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικό του κέρδος 

μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών. Οι λόγοι προσαύξησης 

της αμοιβής προβλέπονται στο νόμο και στην παρούσα. Δεν αναγνωρίζονται 

άλλοι λόγοι σύμβαση προσαύξησης της αμοιβής. 

- Ο εργοδότης μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο, με διάλυση της 

σύμβασης για τα απομένοντα στάδια μελέτης ή και κατά την εκπόνηση 

σταδίου μελέτης, κατά το άρθρο 192 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. Για την 

άσκηση του δικαιώματος αυτού απευθύνει γραπτή εντολή προς τον ανάδοχο. 

Στην περίπτωση αυτή, οι επιπτώσεις της διάλυσης αντιμετωπίζονται από τις 

διατάξεις των άρθρων 193 και 194 του Ν. 4412/2016.  

- Ο εργοδότης μπορεί επίσης να αυξήσει το συμβατικό αντικείμενο, εφόσον α) 

το κρίνει αναγκαίο και β) συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 

4412/16. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού θα γίνει με την εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 186 του Ν. 4412/16. 

- Η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά τα ανωτέρω με Συμπληρωματική 

Σύμβαση (Σ.Σ.), συνεπάγεται την καταβολή πρόσθετης εγγύησης καλής 

εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% της Σ.Σ. (άρθρο 72 παρ. 1.β του Ν. 4412/16). 

 

 

4.3   Νόμισμα αμοιβής Συμβούλου 
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 Τα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα 

διεκπεραιώνονται από τον Εργοδότη θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και 

σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

 

 

Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

5.1  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

- Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο ανάδοχος υποβάλει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης, που εκδίδεται κατά το άρθρο 72 του Νόμου, ίση προς το 5% της 

αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ 

- Σχέδιο της επιστολής αυτής (στα ελληνικά) περιέχεται στο Προσάρτημα IΙ του 

τεύχους της Διακήρυξης. 

- Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να είναι 

συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά 

θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. 

- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την παραλαβή 

του συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης, κατά το άρθρο 72 παρ. 1β του 

Νόμου 4412/2016. Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την κατάπτωσή της, 

εκδίδεται σχετικά αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Υ.  

- Πέραν της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εγγύηση κατατίθεται από τον ανάδοχο 

και για τις τμηματικές πληρωμές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 187 του Νόμου 

4412/2016. Εξ αυτών οι μεν εγγυήσεις των παραγράφων 2β και 2γ του 

άρθρου 187 θα επιστρέφονται με την πλήρη υποβολή του σταδίου της 

μελέτης για το οποίο εκδόθηκαν, η δε εγγύηση της παραγράφου 2στ θα 

επιστρέφεται μετά την τελική παραλαβή της μελέτης. 

 

5.2  Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 

 Οι εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους 

χωρίς καμιά διάκριση την πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της 

Σύμβασης και κάθε απαίτηση του Εργοδότη κατά του αναδόχου που προκύπτει 

από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του. 

 Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή 

αναλόγου προς την απαίτηση μέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της 

απόφασης ο εργοδότης εισπράττει την εγγύηση με έγγραφη δήλωσή του προς 

τον εγγυητή.  
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 Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του 

αναδόχου για αποζημίωση του Εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζημία 

μεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων. 

 

 

Άρθρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

6.1 Αν ο ανάδοχος παραβιάζει με υπαιτιότητά του τις προθεσμίες της σύμβασης, 

επιβάλλονται εις βάρος του και υπέρ του κυρίου του έργου ποινικές ρήτρες, με 

αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η επιβολή ποινικών 

ρητρών δεν στερεί από τον εργοδότη το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

6.2 Για κάθε ημέρα υπέρβασης του καθαρού χρόνου της σύμβασης και για αριθμό 

ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) αυτής, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 

ανερχόμενη σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της μέσης ημερήσιας αξίας 

της σύμβασης. Για τις επόμενες ημέρες και μέχρι ακόμα δέκα τοις εκατό (10%) 

του καθαρού χρόνου, η ποινική ρήτρα ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό 

(20%) της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Αν η εκτέλεση του 

αντικειμένου της σύμβασης καθυστερεί πέραν του «τριάντα τοις εκατό (30%)» 

του καθαρού χρόνου, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης. 

6.3 Η μέση ημερήσια αξία της σύμβασης προκύπτει από τη διαίρεση της 

συμβατικής αμοιβής με τον αριθμό των ημερών του καθαρού χρόνου, όπως 

ορίζεται στην παράγραφο 1του άρθρου 184. 

6.4 Αν συναφθεί συμπληρωματική/τροποποιητική σύμβαση η μέση ημερήσια αξία 

της προκύπτει από τη διαίρεση της συμβατικής αμοιβής που προβλέπεται σε 

αυτήν με τον αριθμό ημερών του καθαρού χρόνου της συμπληρωματικής 

σύμβασης. Για τον υπολογισμό των ποινικών ρητρών της συμπληρωματικής 

σύμβασης εφαρμόζεται η παράγραφος 2. Η συμπληρωματική σύμβαση ορίζει 

αν παρατείνονται οι προθεσμίες της αρχικής σύμβασης και αν αίρονται, καθ’ 

ολοκληρίαν ή μερικά, οι ποινικές ρήτρες που επιβλήθηκαν προηγουμένως. 

6.5 Αν στη σύμβαση προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες, ορίζεται αντίστοιχα 

στη σύμβαση ότι επιβάλλονται ποινικές ρήτρες αν ο ανάδοχος τις υπερβεί με 

υπαιτιότητά του. Οι τμηματικές ρήτρες συνολικά δεν επιτρέπεται να 

υπερβαίνουν το δύο τοις εκατό (2%) του ποσού της σύμβασης. Οι ποινικές 

ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση του καθαρού χρόνου της σύμβασης και 

ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, αν η 
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σύμβαση περατωθεί μέσα στον οριζόμενο καθαρό χρόνο της σύμβασης και τις 

εγκεκριμένες παρατάσεις του. 

6.6 Το ποσό των ποινικών ρητρών εισπράττεται μέσω της πιστοποίησης, που 

εκδίδεται αμέσως μετά την επιβολή τους, ενώ αν κατά της απόφασης επιβολής 

τους ασκηθεί εμπρόθεσμη ένσταση, μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται 

μετά την απόρριψή της με ρητή απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. 

 

 

Άρθρο 7    ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης. Οι αξιώσεις του εργοδότου κατά του αναδόχου, λόγω πλημμελούς 

εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, 

παραγράφονται μετά την πάροδο εξαετίας από την παραλαβή του αντικειμένου ή 

την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης. 

 

 

Άρθρο 8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

8.1  Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 

- Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές 

προσδιορίζονται στο τεύχος “Τεχνικό Αντικείμενο” που συνοδεύει την Προκήρυξη 

και τις ευθύνες που απορρέουν  από τη Σύμβαση, με επιδεξιότητα, επιμέλεια και 

επαγγελματική κρίση. 

- Αν ο ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού 

(του εργοδότη) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

Εάν από τη σύμβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον 

εργοδότη ζητώντας σχετικές οδηγίες. 

- Με τη λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη 

όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ΄ αυτόν. 

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για περιπτώσεις 

σύγκρουσης συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε 

εργασίες με τις οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση. 1.Ο ανάδοχος εκτελεί τη 
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σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους 

κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την 

αρτιότητα του αντικειμένου της παροχής του.  

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει ο 

εργοδότης. Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή, ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και 

επηρεάζουν την αρτιότητα ή την εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης και εφόσον 

ο ανάδοχος μπορεί να το διαπιστώσει, ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς υπαίτια 

καθυστέρηση τον εργοδότη. 

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την 

ομάδα που δήλωσε κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει αμέσως 

την αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους της ομάδας από την εκτέλεση της 

σύμβασης, για οποιονδήποτε λόγο. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ερευνά τους λόγους 

της αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του με αντίστοιχο 

στέλεχος που διαθέτει τουλάχιστον τα ίδια προσόντα, αν η αποχώρηση οφείλεται 

σε σπουδαίο λόγο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο188 παρ3. του 

Ν.4412/2016. 

- Ελαττώματα ή ελλείψεις του αντικειμένου της σύμβασης που εμφανίζονται κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσής της, αλλά και μετά την οριστική παραλαβή της και μέχρι την 

παραγραφή των αξιώσεων του εργοδότη, αποκαθιστώνται από τον ανάδοχο με 

δικές του δαπάνες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο188 παρ5. του 

Ν.4412/2016. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί να αποκαταστήσει το ελάττωμα ή την 

έλλειψη μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, το ελάττωμα ή η έλλειψη αποκαθίσταται 

από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του, με απευθείας ανάθεση των 

σχετικών εργασιών σε μελετητή που έχει τα νόμιμα προσόντα. 

- Μετά την έναρξη κατασκευής του έργου, οι βασικοί μελετητές μετέχουν 

υποχρεωτικά ως Τεχνικοί Σύμβουλοι - Μελετητές στην εκτέλεση αυτού. Με 

απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται όλα τα 

θέματα που ρυθμίζουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές των βασικών 

μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που 

υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των 

υπηρεσιών τους και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα. 

- 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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8.2  Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαμβάνει τις νόμιμες ευθύνες του, 

απαλλάσσοντας αντίστοιχα τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του και να τον 

προφυλάσσει από παντοειδείς ζημιές, εξ αιτίας ατυχημάτων που συμβαίνουν 

στο προσωπικό του, εκτός αν προκύπτει σοβαρή παράλειψη ή εσκεμμένη 

ενέργεια του εργοδότη. 

 

8.3  Εκχώρηση  Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων 

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των 

δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση, 

εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 195 του Ν. 4412/2016.  

 

8.4   Εμπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση 

αυτής, ο ανάδοχος (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του 

ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 

περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. 

 

8.5   Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 

- Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από 

τον ανάδοχο (και τους προστηθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της 

Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη 

διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης 

και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στο Νόμο και 

στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της 

Σύμβασης. 

- Αν είναι υποχρέωση του αναδόχου να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε 

ηλεκτρονική μορφή, υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή 

τους και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 
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8.6  Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από 

επεξεργασία σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους προστηθέντες 

του) ή από τις υπηρεσίες του εργοδότη με την βοήθεια / καθοδήγηση του αναδόχου, 

θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει: 

• τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε, 

• την ονομασία του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του 

συντάκτη και του ιδιοκτήτη του, και 

• σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των 

παραδοχών υπολογισμού, του τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι 

ώστε οι αντίστοιχοι υπολογισμοί να μπορούν να ελεγχθούν με άλλες 

κλασσικές μεθόδους ή με άλλα προγράμματα. 

 

8.7  Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου 

- Τα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα 

χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του 

εργοδότη όποτε του ζητηθεί.  

- Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως ο 

εργοδότης το δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και 

χωρίς περιορισμούς για θέματα που σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της 

παρούσας Σύμβασης. 

 

8.8  Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

- Ο ανάδοχος (και σε περίπτωση σύμπραξης όλα τα μέλη της) υποχρεούται να 

εκπληρώνει τις κατά τις κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις  

- Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν 

αλλοδαπών επιχειρήσεων του Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει 

στον Εργοδότη όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από 

τις αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

 

8.9  Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του 

Ο ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης) υποχρεούται να εκπληρώνει 

τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση 
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νομοθεσία (σε ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ), για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την 

εκτέλεση της σύμβασης. 

 

8.10  Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συγκατάθεση του εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου 

ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή τον εργοδότη. 

 

8.11  Αλληλογραφία του Αναδόχου με τον Εργοδότη 

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα 

πρέπει να αποστέλλονται κατ’ αρχήν με fax ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα δε 

πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται με συστημένο ταχυδρομείο ή με courier και να 

είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

 

8.12 Προσωπικό του αναδόχου 

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για 

την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα και με τις 

δεσμεύσεις που ανέλαβε με την υποβολή της προσφοράς του. Η εμπειρία και 

εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και 

σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκμαίρεται ότι η Δ.Υ. αποδέχεται τα 

πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά.  

 

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης 

την ομάδα που δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει 

άμεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους της ομάδας. Η Δ.Υ. ερευνά τους 

λόγους αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του με 

αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας. Αν η αποχώρηση έγινε με 

ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογημένη, επισύρει την ποινή της 

εκπτώσεως (άρθρο 188 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 



Σελίδα 18 από 63 

 

 

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» 

 

Άρθρο 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

 

9.1   Παροχή υφισταμένων στοιχείων 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις 

πληροφορίες που αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα 

να τις παραδώσει. 

9.2   Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα στον 

Ανάδοχο, κατά τους όρους του Νόμου και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται 

στην παρ. 4.2. 

 

Άρθρο 10   ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ 

 

10.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης 

Ο εργοδότης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες 

υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των 

διαφωνιών τους με πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε 

διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά το άρθρο 198 του Ν. 4412/2016 και την 

παρούσα (άρθρο 12). 

 

10.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του 

Αναδόχου 

- Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν 

αντικρουόμενες διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα 

αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, όπως ορίζεται στην Προκήρυξη. 

 

- Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την 

υπογραφή της σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη 

εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση της Αναθέτουσας 

Αρχής να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι 

διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους. 

 



Σελίδα 19 από 63 

 

 

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» 

10.3  Ανωτέρα βία 

- Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά 

"ανώτερης βίας", τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του 

ελέγχου και της ευθύνης των συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών 

δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, 

εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. 

Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των 

περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από το Νόμο, ή τη σύμβαση. 

 

- Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της 

αναστολής, δεν δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των 

συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή 

αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω 

γεγονότων ή περιστατικών.  

 

10.4  Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας 

Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της 

Σύμβασης δεν δικαιολογούν την εκ μέρους του αναδόχου άρνηση εκτέλεσης των 

καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς 

προβλέπεται από το Νόμο ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, 

ο ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου. 

 

Άρθρο 11 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

11.1  Έκπτωση Αναδόχου 

- Εφόσον ο ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται 

έκπτωτος με απόφαση Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 191 του Νόμου 4412/2016.  

- Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ 

του εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ειδική ποινική ρήτρα. Αν επιβλήθηκαν 

ποινικές ρήτρες για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών μέχρι την οριστικοποίηση της 

έκπτωσης οι ρήτρες αυτές οφείλονται από τον ανάδοχο αθροιστικά, ενώ επιβάλλεται 
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και η ποινική ρήτρα για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας, εφόσον υφίσταται 

αντίστοιχη περίπτωση.\ 

- Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 191 του Ν. 4412/2016. 

 

11.2    Διάλυση της σύμβασης 

- Ο εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί στη διάλυση μιας σύμβασης 

μελέτης κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο 

άρθρο 133 του Ν. 4412/2016. 

- Για τις περιπτώσεις αυτές η προϊσταμένη αρχή δεν υποχρεούται να προβεί σε 

αποζημίωση του αναδόχου. 

- Πέραν των αναφερομένων στην ανωτέρω παράγραφο, σε περίπτωση σύμβασης 

μελέτης που εκπονείται κατά στάδια, ο εργοδότης δικαιούται να διακόψει τις εργασίες 

της μετά την ολοκλήρωση κάποιου σταδίου και να λύσει τη σύμβαση χωρίς 

αποζημίωση του αναδόχου, αν τούτο προβλέπεται στη σύμβαση. Δικαιούται, επίσης, ο 

εργοδότης να διακόψει την εκπόνηση σταδίου μελέτης με καταβολή αποζημίωσης 

στον ανάδοχο, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 194 του Ν. 4412/2016. 

- Ο ανάδοχος δικαιούται να διαλύσει τη σύμβαση στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Αν υπάρξει υπέρβαση της οριακής προθεσμίας της σύμβασης, χωρίς 

υπαιτιότητά του. 

β) Αν αναστείλει την εκπόνηση μελέτης με εντολή του εργοδότη, για χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της εντολής. 

γ) Αν εξαιτίας γεγονότων που συνιστούν υπερημερία του εργοδότη αναγκαστεί να 

μην αρχίσει την εκπόνηση μελέτης, κατά τον ορισμένο στη σύμβαση χρόνο. Για 

την έναρξη της προθεσμίας ο ανάδοχος υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, 

Ειδική Δήλωση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 11.2.4 της παρούσας. 

δ) Αν παρέλθει χρόνος δύο (2) τουλάχιστον μηνών από την υποβολή Ειδικής 

Δήλωσης εκ μέρους του αναδόχου προς τον εργοδότη, λόγω παρέλευσης της 

προθεσμίας για την πληρωμή πιστοποίησης. 

- Η Ειδική Δήλωση διακοπής των εργασιών της περίπτωση, γ' της παραγράφου 11.2.3 

της παρούσας περιλαμβάνει: α) μνεία των λόγων της διάλυσης, β) στοιχεία για 

περαιωμένα τμήματα της μελέτης και εκτίμηση της αξίας τους, γ) περιγραφή των 

τμημάτων της μελέτης που υπολείπονται, δ) αίτηση περί καταβολής της νόμιμης 

αποζημίωσης συγκεκριμένου, κατά το δυνατόν, ύψους και ανάλυση των κονδυλίων 

της και ε) δήλωση περί της πρόθεσής του να αποδεχθεί συνέχιση των εργασιών 

κατόπιν αποζημίωσης. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εκδίδει απόφαση μέσα σε δεκαπέντε 
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(15) ημέρες περί αποδοχής ή απόρριψης της Ειδικής Δήλωσης. Αν δεχθεί τη δήλωση ή 

παρέλθει άπρακτο διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την επίδοσή της, ο 

ανάδοχος μπορεί να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία αίτηση λύσης της 

σύμβασης. Επί της αιτήσεως αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή μέσα σε αποκλειστική 

προθεσμία ενός μηνός, ύστερα από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην 

οποία καταχωρείται και η γνώμη του επιβλέποντα. Η σύμβαση λύεται με την αποδοχή 

της αίτησης ή την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας. Αν η αίτηση απορριφθεί 

εμπρόθεσμα, ο ανάδοχος υποχρεούται στη συνέχιση παροχής των υπηρεσιών του, 

ανεξάρτητα από την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων του και η Προϊσταμένη Αρχή 

εγκρίνει, με την ίδια απόφαση, τις αναγκαίες προσαρμογές στις προθεσμίες της 

σύμβασης. 

- Για τη διάλυση της σύμβασης κατά τις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 11.2.3 

της παρούσας, ο ανάδοχος υποβάλλει αίτηση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, η οποία 

περιλαμβάνει τα στοιχεία της Ειδικής Δήλωσης διακοπής των εργασιών και επιπλέον 

αίτημα για λύση της σύμβασης. Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 11.2.4 της 

παρούσας εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτήν. 

- Σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης η οφειλόμενη αποζημίωση κανονίζεται με 

πρωτόκολλο κανονισμού τιμής μονάδας νέων εργασιών. 

- Οι συμβάσεις εκπόνησης μελέτης λύονται με την παραλαβή του συμβατικού 

αντικειμένου, εκτός αν συντρέχει περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου ή διάλυσης της 

σύμβασης είτε με πρωτοβουλία του κυρίου του έργου είτε με πρωτοβουλία του 

αναδόχου. Μετά τη λήξη της αρχικής προθεσμίας και των εγκεκριμένων παρατάσεών 

της και μέχρι τη λύση της σύμβασης με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο δεν οφείλεται 

αναθεώρηση. 

 

11.3  Λύση της Σύμβασης για οικονομικούς λόγους 

Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι' αυτόν τη Σύμβαση 

εάν δεν εγκρίνει την υποκατάσταση του αναδόχου κατά το άρθρο 195 του 

Νόμου4412/2016, ή αν αυτός τεθεί υπό εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική διαχείριση. 

Πτώχευση του αναδόχου, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης, ενώ 

πτώχευση μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται την δυνατότητα 

υποκατάστασης του πτωχεύσαντος μετά από έγκριση της Π.Α.   
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11.4 Λήξη της Σύμβασης – Παραλαβή του αντικειμένου της 

Η λήξη της Σύμβασης, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του 

αναδόχου ή διάλυση της σύμβασης), πιστοποιείται με την εγκριτική απόφαση της 

μελέτης, που εκδίδεται από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο.  

Άρθρο 12  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς 

αναφερόμενα στο άρθρο 198 του Ν. 4412/2016. Η διοικητική και η δικαστική 

διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται 

διαφορετικά στο Νόμο.  

 

Άρθρο 13   ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

13.1  Νομοθεσία  

Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο όπως αναλυτικά 

προσδιορίζεται στην Προκήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων.  

13.2  Γλώσσα επικοινωνίας 

- Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

- Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του 

Εργοδότη ή άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική 

γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης 

απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από ή / και προς τα ελληνικά, αυτές θα 

εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. 

- Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο 

κατισχύει των εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα. 

 
Ηράκλειο, 22/44/2019 

Συντάχθηκε 

 

Ιωάννα Γιακουμάκη 

ΠΕ5 Μηχανολόγος Μηχανικός 

‘Β Βαθμού  

 

Θεωρήθηκε 

 

Ο Διευθυντής ΤΥ ΕΣΔΑΚ 

Νίκος Στυλιανίδης 

ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός 

Α Βαθμού 
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Β. TEYXOΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

1. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Σκοπός της μελέτης είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των δεκα (10) διακριτών 

υποδομών του Περιβαλλοντικού Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας που σχεδιάζεται σε 

έκταση που ανήκει στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης. Φορείς λειτουργίας των υποδομών 

θα είναι ο ΕΣΔΑΚ και ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης. 

Η ενεργειακή αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί με  παρεμβάσεις  Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και θα είναι σύμφωνη με τις 

προβλέψεις του Master Plan, του  Business Plan (Επιχειρησιακό Σχέδιο) του Πάρκου 

και των εγκεκριμένων μελετών ή των εν εξελίξει ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπου 

υφίστανται (π.χ. ΜΕΑ, Πιλοτικές Μονάδες F4F κ.ο.κ.). 

Η λειτουργία του Πάρκου στο σύνολο του, απαιτεί σημαντικές ποσότητες ενέργειας 

τόσο ηλεκτρικής, όσο και θερμικής. Στην παρούσα φάση θα ληφθούν υπ’ όψιν οι 

αναμενόμενες  ανάγκες τόσο σε ηλεκτρική όσο και σε θερμική ενέργεια με στόχο όσο 

το δυνατό τη μεγαλύτερη απεξάρτηση από συμβατικά καύσιμα.  

 

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Το προτεινόμενο Περιβαλλοντικό Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας βρίσκεται στην περιοχή  

«ΜΑΥΡΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ» στη Δ.Ε. Νέας Αλικαρνασσού δυτικά της πόλης του Ηρακλείου, 

νότια του αεροδρομίου και βόρεια της Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου (ΒΙ.ΠΕ.Η.), 

επί του μετώπου του Β.Ο.Α.Κ.  

Το ακίνητο αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Ηρακλείου, συνολικής έκτασης περί 

270.993,73 μ2. ξεκινά νότια από τον παράδρομο του Β.Ο.Α.Κ. και εκτείνεται 

βορειοδυτικά έως την διασταύρωση του Β.Ο.Α.Κ. με την παλαιά Ε.Ο. και 

νοτιοανατολικά έως το ρέμα. Εντός του ακινήτου λειτουργούν δραστηριότητες 

χονδρεμπορίου, ήτοι η νέα Λαχαναγορά του Δήμου Ηρακλείου και άλλες υπηρεσίες 

όπως το αμαξοστάσιο του Δήμου, ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) 

Ηρακλείου, το Κέντρο Διαλογής και Ανάκτησης Υλικών (ΚΔΑΥ) και η Μονάδα 

Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΠΑ).  

Για το οικόπεδο ισχύουν οι χρήσεις γης του ΓΠΣ Δήμου Νέας Αλικαρνασσού Νομού 

Ηρακλείου (ΦΕΚ 122/ΑΑΠ/2009). 
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 Εικόνα 1: Θέση περιβαλλοντικού πάρκου 

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Ακολούθως γίνεται συνοπτική περιγραφή των υφιστάμενων υποδομών και 

εγκαταστάσεων εντός του ακινήτου 276 στρ. του Δήμου Ηρακλείου.  

.  

Κεντρικό Αμαξοστάσιο-Συνεργείο Δήμου & ΣΜΑ 

Στο νοτιοανατολικό τμήμα του οικοπέδου, έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί το 

αμαξοστάσιο του Δήμου Ηρακλείου, του οποίου η πρόσβαση  γίνεται από τον 

παράδρομο του Β.Ο.Α.Κ. 

Βόρεια, έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 

Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των σύμμεικτων ΑΣΑ 

του Δήμου στο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων. Ο ΣΜΑ, για τον οποίο έχει εκδοθεί η υπ’αρ. 

2084/03.06.2011 Απόφαση Ανανέωσης της ΕΠΟ, περιλαμβάνει 5 θέσεις παραλαβής –

μεταφόρτωσης απορριμμάτων σε κλειστά  containers  56μ3, ενώ η μέση ετήσια 

εισερχόμενη ποσότητα εκτιμάται περίπου 50.000 τν/έτος. Ο υφιστάμενος εξοπλισμός 

του ΣΜΑ περιλαμβάνει 8 ρυμουλκούμενα οχήματα containers και 4 ελκυστήρες 
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(τράκτορες), ενώ στις υποδομές περιλαμβάνεται το κτίριο διοίκησης, η περίφραξη, ο 

βιολογικός καθαρισμός προεπεξεργασίας υγρών αποβλήτων, μία πλατφόρμα πλύσης 

οχημάτων, δεξαμενές νερού, δίκτυα μεταφοράς λυμάτων, ύδρευσης, πυρόσβεσης –

τάφροι ομβρίων και εσωτερικό δίκτυο κυκλοφορίας-ελιγμών  –στάθμευσης οχημάτων. 

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) 

Το ΚΔΑΥ έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί εντός του οικοπέδου σε έκταση εμβαδού 

8.521,86 m2. Η εγκατάσταση διαχειρίζεται τα ανακυκλώσιμα απόβλητα και 

συγκεκριμένα την παραλαβή και διαλογή των αποβλήτων συσκευασίας προερχόμενων 

από προγράμματα διαλογής στην πηγή (π.χ απόβλητα μπλε κάδου) που υλοποιούν οι 

Δήμοι.  

Το ΚΔΑΥ αδειοδοτήθηκε με την υπ’αρ. 1623/4.5.2004 ΑΕΠΟ, η οποία τροποποιήθηκε 

και ανανεώθηκε με την 3492/16.02.2016 σχετική απόφαση προκειμένου να 

εκσυγχρονιστεί και να αυξήσει την δυναμικότητά του σε 39.000τν. Στο ΚΔΑΥ 

οδηγούνται τα ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας (μπλε κάδος) της Π.Ε. Ηρακλείου 

καθώς και των Δήμων Αγίου Νικολάου και Ορ. Λασιθίου από την Π.Ε. Λασιθίου.  

Η παραγωγική διαδικασία της εγκατάστασης περιλαμβάνει: 

α. Παραλαβή και ζύγιση των πρώτων υλών-αποβλήτων και στην συνέχεια απόθεση 

αυτών εντός κτιριακής εγκατάστασης έως την προώθησή τους στη χοάνη 

τροφοδοσίας και ακολούθως στην ταινία προδιαλογής. 

β. Αρχικό διαχωρισμό σε δυο ρεύματα, ένα υπερμέγεθες (χαρτί-χαρτόνι) και ένα 

μικρότερο για περαιτέρω διαλογή με χειροδιαλογή και μηχανική διαλογή (χρήση 

περιστροφικού κοσκίνου trommel). 

γ. Συνέχεια του διαχωρισμού με χειρωνακτική και μηχανική διαλογή (με χρήση 

ηλεκτρομαγνήτη) των υλικών και τοποθέτηση σε χοάνες απόρριψης-συλλογής 

ανάλογα με το είδος τους (πλαστικό, γυαλί, κλπ). 

δ. Κοπή, συμπίεση και δεματοποίηση των υλικών πλην του γυαλιού. 

ε. Αποθήκευση των ανακτώμενων υλικών σε μορφή συμπιεσμένων δεμάτων ή χύδην 

σε containers, σε ειδικό χώρο έως ότου μεταφερθούν στον τελικό αποδέκτη. Τα μεν 

ανακυκλώσιμα παραδίδονται σε κατάλληλες εταιρείες που θα τα μεταφέρουν σε 

μονάδες ανακύκλωσης , ενώ τα μη ανακυκλώσιμα-υπολείμματα της διαλογής 

οδηγούνται στον παραπλήσιο ΣΜΑ προκειμένου να διατεθούν για υγειονομική ταφή 

στο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων.  

 

Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΠΑ)  

Εντός του οικοπέδου, σε έκταση 16.247,24m2, είναι εγκατεστημένη η Μονάδα 

Προεπεξεργασίας  Απορριμμάτων  (ΜΠΑ) δυναμικότητας 75.000 τν ετησίως.  Η 

μονάδα κατασκευάστηκε το 2009 και διαχειρίζεται τα παραγόμενα σύμμεικτα ΑΣΑ του 

Δήμου Ηρακλείου.  Για την μονάδα έχει εκδοθεί η 233/08.03.2017 ΑΕΠΟ.  

Σκοπός της ΜΠΑ είναι :   
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• η μείωση του βάρους με απομάκρυνση σημαντικού ποσοστού της υγρασίας και 

αποικοδόμηση οργανικού των σύμμεικτων απορριμμάτων 

• η ανάκτηση μετάλλων και προώθηση τους για ανακύκλωση 

• η μείωση του όγκου με διαδικασία δεματοποίησης 

• η υγιειονοποίηση των απορριμμάτων με την καταστροφή των παθογόνων 

μικροοργανισμών 

• η δυνατότητα παραγωγής ενεργειακά αξιοποιήσιμου προϊόντος (αν αυτό 

απαιτηθεί στο μέλλον) με θερμογόνο δύναμη που θα ξεπερνά τα 12 MJ/kg. 

Πιο συγκεκριμένα, η υφιστάμενη ΜΠΑ αποτελείται από τα ακόλουθα επιμέρους 

τμήματα: 

α.  Μονάδα  υποδοχής – προεπεξεργασίας των  ΑΣΑ όπου  γίνεται  η  υποδοχή  

και η προσωρινή αποθήκευση των εισερχόμενων απορριμμάτων, το σχίσιμο σάκων και 

η αποθήκευση πριν την περαιτέρω επεξεργασία. 

β.  Μονάδα  βιολογικής  επεξεργασίας,  όπου  πραγματοποιείται  η  βιοξήρανση  

των ΑΣΑ με  στόχο  τη  μερική  αποδόμηση του  βιοαποδομήσιμου  κλάσματος και  τη 

μείωση της περιεχόμενης υγρασίας. 

γ.  Μονάδα  μηχανικής  μετεπεξεργασίας,  όπου  απομακρύνονται  τα  μέταλλα  

και πραγματοποιείται η δεματοποίηση και μεταφόρτωση του ξηραμένου υλικού. 

Η  λειτουργία  της  μονάδας  έχει  διακοπεί  από  το  2014,  με  αποτέλεσμα  τα  

απορρίμματα  του  Δήμου Ηρακλείου να οδηγούνται ανεπεξέργαστα προς ταφή.  

 

 

4. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ - ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΕΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

H κυκλική οικονομία αποτελεί τη νέα πολιτική της Ε.Ε. μέσω της οποίας τα απόβλητα 

μετατρέπονται σε πρώτη ύλη και προωθείται η επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων, 

η επισκευή, η ανακύκλωση και η ανάκτηση υφιστάμενων υλικών, προϊόντων και 

ενέργειας αλλά και προωθείται η εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές.  

Στο πλαίσιο master plan για την αξιοποίηση του ακινήτου του Δήμου Ηρακλείου, 

προτείνεται η αναβάθμιση  του υφιστάμενου χώρου και εγκαταστάσεων 

αυτού σε ένα πρότυπο τόσο για τα ελληνικά όσο και για τα ευρωπαϊκά 

δεδομένα Περιβαλλοντικό Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας και βιομηχανικής 

συμβίωσης. Στο Πάρκο θα λαμβάνουν χώρα εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες για τους πολίτες και τη σχολική κοινότητα οι οποίες θα συνάδουν με 

τον χαρακτήρα του.  

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι του Δήμου Ηρακλείου και του ΕΣΔΑΚ από τη δημιουργία του 

προτεινόμενου Περιβαλλοντικού Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας  είναι οι ακόλουθοι: 

1. Να είναι ανοιχτό και επισκέψιμο σε πολίτες, σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

παραγωγικούς φορείς εντός και εκτός Περιφέρειας Κρήτης. 

2. Να συνδυάσει την περιβαλλοντική διαχείριση με την ενημέρωση – εκπαίδευση- 

καινοτομία καθώς και  την αναψυχή. 

3. Να οργανώσει χωροταξικά  το σύνολο των επιμέρους χρήσεων της ενιαίας 

έκτασης που βρίσκονται στη θέση ‘Μαύρος Σπήλιος’ και να αναβαθμίσει 

περιβαλλοντικά την περιοχή. 
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4. Να δώσει προτεραιότητα στις δράσεις ενημέρωσης κοινού, στην πρόληψη – 

επαναχρησιμοποίηση καθώς και στην χωριστή συλλογή για ανάκτηση  

ανακυκλώσιμων υλικών και ενεργειακή αποδοτικότητα με νέες δράσεις όπως: 

i. το Δημοτικό Πράσινο Σημείο- Κέντρο Εκπαίδευσης για την Διαλογή 

στην Πηγή (ΠΣ- ΚΑΕΔΙΣΠ)  

ii. τον εκσυγχρονισμό του ΚΔΑΥ  

iii. την προ-επεξεργασία πρασίνων-ογκωδών του Δήμου  

iv. τον εκσυγχρονισμό του ΣΜΑ για υποδοχή προδιαλεγμένων 

βιοαποβλήτων του Δήμου  

v. τις πιλοτικές δράσεις  στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του 

Δήμου και άλλων επιστημονικών, ερευνητικών προγραμμάτων.  

5. Να εκσυγχρονίσει την υφιστάμενη Μονάδα προ-επεξεργασίας αποβλήτων 

(ΜΠΑ) σε Μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ), ώστε να την καταστήσει 

λειτουργικά ωφέλιμη με υψηλή ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και  

ευέλικτη και προσαρμόσιμη τόσο σε αιχμές (εποχικότητας)  όσο και σε 

μεταβολές νέων οδηγιών της ΕΕ. 

6. Να αναπτύξει ερευνητικές - καινοτόμες - επιδεικτικές  εφαρμογές κυκλικής 

οικονομίας 

 

 

 

5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Α. Απαιτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας  

Το Πάρκο θα διαθέτει μία αρκετά ενεργοβόρα βιομηχανική υποδομή, όπως η μονάδα 

επεξεργασίας απορριμμάτων, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4.326kW, η οποία θα 

απαιτεί ηλεκτρική ενέργεια 4.928MWh ετησίως.  Παράλληλα, λειτουργούν και θα 

λειτουργούν λοιπές βασικές και επικουρικές υποδομές, οι οποίες αριθμούν μία 

επιπλέον εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ της τάξης των 1.400kW με ετήσιες απαιτήσεις 

για ηλεκτρική ενέργεια περί τις 600MWh. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά 

την εγκατεστημένη ισχύ και την αντίστοιχη ετήσια ενεργειακή απαίτηση εκάστης 

υποδομής στου Πάρκου. 

 

Πιν.1: Εκτιμώμενη Εγκατεστημένη ισχύς και ετήσια κατανάλωση σε kWh 

ανά μονάδα  

ΜΟΝΑΔΑ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΓΚAΤΕΣΤΗΜΕΝΗ 

ΙΣΧΥΣ  

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

ΣΕ KWh 

Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) 4.326,00 kW 4.927.683,92 

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 

(ΚΔΑΥ) 
253,37 kW 383.918,91 
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ΜΟΝΑΔΑ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΓΚAΤΕΣΤΗΜΕΝΗ 

ΙΣΧΥΣ  

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

ΣΕ KWh 

Κεντρικό Πράσινο Σημείο (ΚΠΣ)- ΚΑΕΔΙΣΠ 25,00 kW 36.000,00 

Πιλοτική Μονάδα Κομποστοποιητή  15,00 kW 21.600,00 

Πιλοτική Μονάδα F4F 30,00 kW 28.800,00 

Πιλοτική Μονάδα Αεριοποίησης 1.000,00 kW - 

Μονάδα ΠΕΛΕΤ της ΜΕΑ 32,00 kW 38.400,00 

Κέντρο Ερευνάς Και Καινοτομίας (ΚΕΚ) 3,00 kW 7.200,00 

Πάρκο  1,00 kW 2.920,00 

Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων 15,00 kW 43.200,00 

ΣΥΝΟΛΟ 5.700,37kW 5.489.722,83 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία για την εγκατεστημένη ισχύ του Πάρκου 

και την προβλεπόμενη ετήσια απαίτηση σε ηλεκτρική ενέργεια, γίνεται μία πρώτη 

εκτίμηση των Φ/Β συστημάτων, τα οποία θα μπορούσαν να καλύψουν ποσοστό των 

εκτιμώμενων αναγκών.  

Βάσει της μέχρι σήμερα ισχύουσας νομοθεσίας, η μέγιστη επιτρεπτή ισχύς ΦΒ 

σταθμού αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό για την Κρήτη είναι 300kWp 

(ειδικά για ΝΠΙΔ ή ΝΠΔΔ κοινωφελούς ή άλλου δημοσίου συμφέροντος σκοπού) και η 

αναμενόμενη ετήσια παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα είναι  450ΜWh. Η 

εγκατάσταση αυτή δηλαδή θα καλύπτει περίπου το 8% της ετήσιας ενεργειακής 

απαίτησης των υποδομών του Πάρκου. Το συνολικό κόστος για την υλοποίηση του 

συγκεκριμένου συστήματος κυμαίνεται από 300.000-350.000€ (turn-key value), με 

εκτίμηση «έμμεσης» ετήσιας οικονομικής απολαβής, μέσω εξοικονόμησης, της τάξης 

των 55.000€ αν ληφθούν υπόψη οι τρέχουσες τιμές κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.  

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο ανωτέρω κεφαλαιακό κόστος θα 

πρέπει να προστεθεί το κόστος ενός υποσταθμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ), το οποίο εκτιμάται στα 80.000€. 

 

Τα ανωτέρω Φ/Β θα μπορούσαν να εγκατασταθούν στα δώματα των κτιριακών 

υποδομών του Πάρκου, καθότι απαιτείται επιφάνεια 2.600-3.000τ.μ. και η συνολική 

επιφάνεια προς εκμετάλλευση είναι υπερδιπλάσια, οπότε είναι εφικτή η τοποθέτηση 

του συνόλου των 300kW. Κατά αυτόν τον τρόπο προκύπτει, όπως προαναφέρθηκε, 

εξοικονόμηση σε ηλεκτρική ενέργειας της τάξης του 8% για το σύνολο του Πάρκου.  
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Η υπόλοιπη ελεύθερη επιφάνεια που απομένει:  

• μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση θερμικών ηλιακών 

συστημάτων (όπως π.χ. τεχνολογίας κενού), καλύπτοντας μέρος των 

απαιτούμενων θερμικών φορτίων για την εγκατάσταση της Μονάδα 

Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ξηραντής καυσίμου, θέρμανση χώρων κ.α.) 

• μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επέκταση της εγκατάστασης Φ/Β, όταν 

αρθούν οι λόγοι (π.χ. ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης με ηπειρωτικό σύστημα) 

που επιβάλουν περιορισμούς στη μέγιστη επιτρεπτή ισχύ εγκατάστασης.  

 

Επίσης, σε περίπτωση που μελλοντικά εκδοθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την 

εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών (Α/Γ), θα μπορεί να μελετηθεί και η 

δυνατότητα εγκατάστασης μικρής ανεμογεννήτριας (Α/Γ), κυρίως για λόγους 

ευρύτερης εκμετάλλευσής των τεχνολογιών ΑΠΕ και της αντίστοιχης προστιθέμενης 

αξίας που δίνουν αυτές στο Πάρκο.  Ειδικότερα, θα μπορεί να υπολογιστεί η 

εγκατάσταση μίας μικρής Α/Γ ή ενός συνόλου μικρών Α/Γ της τάξης των 20kW που 

θα μπορούν να εγκατασταθούν στους χώρους του Πάρκου με εκτιμώμενο κόστος 

70.000€ και παραγόμενη ετήσια ενέργεια της τάξης των 56MWh.  

 

Β. Απαιτήσεις θερμικής ενέργειας  

 

Για τη λειτουργία του θερμικού ξηραντή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων 

Ηρακλείου θα εγκατασταθεί λέβητας, ο οποίος θα τροφοδοτεί με ζεστό νερό την 

εγκατάσταση, για την οποία η απαιτούμενη ισχύς είναι 625kW. Λαμβάνοντας υπόψη 

απώλειες  30% στους εναλλάκτες θερμότητας, η τελική απαιτούμενη ισχύς θα είναι 

893kW. Για δεκαέξι (16) ώρες λειτουργίας της μονάδας ημερησίως επί 260 ημέρες (5 

ημέρες εβδομαδιαίως) απαιτούνται ετησίως: 893*16*260 kWh/έτος=3.714.880 

kWh/έτος. 

Γνωρίζουμε ότι οι σωλήνες κενού μπορούν να αποδώσουν 850kWh/m2 ανά έτος, 

οπότε απαιτούνται: 3.714.880/850 m2 = 4.370 m2 συλλεκτών κενού για την κάλυψη 

των θερμικών αναγκών του ξηραντή. Το εκτιμώμενο κόστος των ηλιακών συλλεκτών 

κενού είναι 750€/m2,(συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων δοχείων αδρανείας και 

των κυκλοφορητών)  οπότε υπολογίζεται επένδυση κόστους: 4.370m2 * 750€/m2= 

3.277.500€. Το υπολογιζόμενο πρόσοδο από τη εγκατάσταση των ηλιακών συλλεκτών 

νερού προκύπτει από  τη μείωση της κατανάλωσης των 870tn βιομάζας με κόστος 

300€/tn, δηλαδή 261.000€ ετησίως. 
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Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα προηγούμενα αναφερόμενα 

βασικά οικονομοτεχνικά χαρακτηριστικά.  

 

Πιν.2: Εγκατεστημένη ισχύς, παραγωγή και οικονομικά στοιχεία Δράσεων 

Εξοικονόμησης Ενέργειας 

ΜΟΝΑΔΑ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΓΚAΤΕΣΤΗΜΕΝ

Η ΙΣΧΥΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓ

Η ΣΕ kWh 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΠΡΟΣΔΟΔΟ 

Φ/Β για μερική κάλυψη του 

Πάρκου 
300,00 kW 

 

450.000,00 

(ηλεκ.) 

350.000,00 € 55.000,00 € 

Θερμικά Ηλιακά για 

κάλυψη μέρους θερμικών 

φορτίων ΜΕΑ  

- 
3.714.880 

(θερμ.) 

3.277.500,00 

€ 

261.000,00 

€ 

Μικρή Α/Γ 20,00 kW 

 

56.064,00 

(ηλεκ.) 

70.000,00 € 6.727,68 € 

 

Συμπερασματικά, όλα τα ανωτέρω αποτελούν μια αρχική εκτίμηση των δεδομένων 

του Πάρκου για την μερική αυτονόμηση του, τα οποία χρήζουν αναλυτικότερης 

διερεύνησης και εμπεριστατωμένης ανάλυσης προκειμένου να είναι εφικτή η τελική 

εκτίμηση τόσο των τεχνικών χαρακτηριστικών των αναγκαίων εγκαταστάσεων, όσο 

και των οικονομικών στοιχείων (αρχικό κεφάλαιο, χρηματορροές και δείκτες 

επένδυσης) του έργου. Για τις μελλοντικές εγκαταστάσεις ο Ανάδοχος θα τεκμηριώσει 

την εκτιμώμενη εγκατεστημένη ισχύ με βάση αντίστοιχες εν λειτουργία Μονάδες. Στη 

διάθεση του Αναδόχου θα είναι η μελέτη Business Plan του έργου «Ολοκληρωμένη 

Εγκατάσταση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) στη θέση «Μαύρος Σπήλιος» 

της Δ.Ε. Ν. Αλικαρνασσός της Π.Ε. Ηρακλείου» /ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, περιβαλλοντικοί όροι των λειτουργία έργων (ΜΠΑ, ΚΔΑΥ), η μελέτη για 

την μετεξέλιξη της ΜΠΑ σε ΜΕΑ και όποιο άλλο στοιχείο διαθέτει ο ΕΣΔΑΚ και κριθεί 

ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δεδομένο για την εκπόνηση της μελέτης ««ΜΕΛΕΤΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία πραγματοποιείται η οικονομική ανάλυση των 

Δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας & αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

(ΑΠΕ), η οποία αναλύει το επενδυτικό κόστος που σχετίζεται με την αδειοδότηση, 

αλλά και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, το λειτουργικό κόστος που 

αφορά το κόστος του προσωπικού και της συντήρησης και τα έσοδα που προκύπτουν 
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από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά και την μικρή 

ανεμογεννήτρια.   

 

Πιν. 3: Ενδεικτικές Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας & αξιοποίησης 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) 

Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας & αξιοποίησης 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) 

Τίτλος/Αντικείμενο Σύνολο (€) 

Επενδυτικό Κόστος 

Αδειοδότηση-μελέτες 80.000,00 € 

Φ/β για 8% κάλυψη του Πάρκου 350.000,00 € 

Υποσταθμός Ηλεκτρικής Ενέργειας 80.000,00 € 

Θερμικά Ηλιακά για κάλυψη μέρους 

θερμικών φορτίων ΜΕΑ 
3.277.500,00 € 

Μικρή Α/Γ (20kW) 70.000,00 € 

Η/Μ Εξοπλισμός 100.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ 

ΚΟΣΤΟΥΣ 3.957.500,00 € 

Λειτουργικό κόστος 

Κόστος προσωπικού (1 άτομο) 25.000,00 € 

Κόστος συντήρησης φωτοβολταϊκών  10.000,00 € 

Κόστος συντήρησης ηλιακών 

θερμικών 15.000,00 € 

Κόστος συντήρησης ΗΜ εξοπλισμού 2.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ 

ΚΟΣΤΟΥΣ 52.000,00 € 

Έσοδα 

Έσοδα από παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας από τα Φ/Β για 8% κάλυψη 

του Πάρκου 

55.000,00 € 

Έσοδα από μείωση κατανάλωσης 

βιομάζας 
261.000,00 € 

Έσοδα από μείωση κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ΗΜ 

10.000,00 € 
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Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας & αξιοποίησης 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) 

εξοπλισμού 

Έσοδα από παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας από  την Μικρή Α/Γ 
6.727,68 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 332.727,68 € 

 

 

6. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Τα παραδοτέα της υπό ανάθεση σύμβασης περιλαμβάνουν: 

1. Τεχνική Μελέτη ανάλυσης και υπολογισμού των  ενεργειακών αναγκών ανά 

υποδομή 

2. Τεχνική Μελέτη καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών  παρεμβάσεων 

εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ) ανά υποδομή  (ενδεικτικά BEMS, Φωτισμός, 

Κέλυφος, Ψύξη – Θέρμανση, κοκ) 

3. Τεχνική Μελέτη καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών  παρεμβάσεων ΑΠΕ 

εντός των υποδομών του Πάρκου (φωτοβολταικά, μικρή ανεμογεννήτρια, κοκ) 

4. Οικονομοτεχνική Μελέτη καθορισμού κόστους – οφέλους για παρεμβάσεις ΕΞΕ 

και παρεμβάσεις ΑΠΕ. 

5. Χρηματοδοτικό Σχέδιο των Επενδύσεων 

6. Σύνταξη Χρονοδιαγράμματος και τεχνικών απαιτήσεων για αδειοδότηση- 

εκτέλεση παρεμβάσεων ΑΠΕ.  

 

7. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 

έξι (6) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.  

Στο συμφωνητικό ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες, ως ακολούθως: 

1. Τεχνική Μελέτη ανάλυσης και υπολογισμού ενεργειακών αναγκών: 40 ημέρες από 

την υπογραφή του συμφωνητικού 

2. Τεχνική Μελέτη καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών παρεμβάσεων εξοικονόμησης 

ενέργειας: 3 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού  

3.Τεχνική Μελέτη καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών παρεμβάσεων ΑΠΕ εντός των 

υποδομών του Πάρκου: 4 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού 
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4.Οικονομοτεχνική Μελέτη καθορισμού κόστους – οφέλους και χρηματοδοτικό σχέδιο: 

5 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού 

5.Σύνταξη Χρονοδιαγράμματος και τεχνικών απαιτήσεων για αδειοδότηση - εκτέλεση 

παρεμβάσεων ΑΠΕ: 5 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού 

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε πέντε (5) 

μήνες. 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του  

συμφωνητικού, μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης . 

 

Ηράκλειο 22/4/2019 

 

Συντάχθηκε 

 

Ιωάννα Γιακουμάκη 

ΠΕ5 Μηχανολόγος Μηχανικός 

Α’ Βαθμού  

Θεωρήθηκε 

 

Ο Διευθυντής ΤΥ ΕΣΔΑΚ 

Νίκος Στυλιανίδης 

ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός 

Α’ Βαθμού 
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Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ο προϋπολογισμός είναι ο εξής: 

Α/Α ΚΑΤΗΓ. ΠΤΥΧΙΟ 
ΤΑΞΗ 

ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΑΜΟΙΒΗΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€) 

1 14 Ενεργειακές Μελέτες Α και άνω 29.064,00 

2 09 
Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, 

Ηλεκτρονικές Μελέτες 
Α και άνω 9.082,50 

3 03 Οικονομικές Μελέτες Α και άνω 7.992,60 

4 15 Βιομηχανικές Μελέτες Α και άνω 5.449,50 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α. 51.588,60 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 7.738,29 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ME ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 59.326,89 

Φ.Π.Α. 24% 14.238,45 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ME Φ.Π.Α. 73.565,34€ 

 

 

 

Ηράκλειο, 22/4/2019 

 

 

 

Συντάχθηκε 

 

Ιωάννα Γιακουμάκη 

ΠΕ5 Μηχανολόγος Μηχανικός 

Α’ Βαθμού  

Θεωρήθηκε 

 

Ο Διευθυντής ΤΥ ΕΣΔΑΚ 

Νίκος Στυλιανίδης 

ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός 

Α’ Βαθμού 
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Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 
 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ 

ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
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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): https://esdak.gr. 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV):  

Σκοπός της μελέτης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών του 

Περιβαλλοντικού Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας. Η ενεργειακή αναβάθμιση θα 

πραγματοποιηθεί με  παρεμβάσεις  Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και 

Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και θα είναι σύμφωνη με το Επιχειρησιακό Σχέδιο 

του Πάρκου και των εγκεκριμένων μελετών ή των εν εξελίξει ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων (Περιγραφή με όρους CPVS: [71335000-5]-Τεχνικές μελέτες) 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 19REQ004401012 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες :] ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΜΕΛΕΤΗ 

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

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

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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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 αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

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 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
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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 κατάλογοv: 

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:  

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 άλλουςvi; 

ε) [] 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 

καθήκοντα …): 

 

α) [……] 
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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). Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 
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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 προσώπουxvi 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, αναφέρετεxviii: 

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 
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

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 

λήφθηκανxxi: 

[……] 
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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; Διευκρινίστε: 

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 

καταστάσειςxxvi : 

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 συνέχιση της επιχειρηματικής 

του λειτουργίας υπό αυτές τις 

περιστάσειςxxvii  

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 σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλειαxxxi 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;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

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. 3310/2005xxxii: 

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:  

[……] 



Σελίδα 50 από 63 

 

 

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» 

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 εγκατάστασήςxxxiii; 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 

αναλογίεςxxxvi 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 yxxxvii -

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 

αναφοράςxxxviii, 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-μελετών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράςxxxix, ο οικονομικός φορέας έχει 

προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 

παραδόσεις αγαθών, ή έχει παράσχει της 

κυριότερες μελέτες-υπηρεσίες,  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 ιδιωτικούςxl: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

Περιγραφή 

 
Ποσά 

Ημερομη

νίες  
Παραλήπτες 
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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:  

[……] 

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 

 

 

α)[......................................……] 
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εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

(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 

 

[] Ναι [] Όχι 
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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: 

 

 

 

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

 

 

(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): [……][……][……] 



Σελίδα 58 από 63 

 

 

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» 

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 [] Όχιxlv 

 

 

 

 

(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 είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 

αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, 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 δωρεάνxlviii. 

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

έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στον Ενιαίο Σύνδεσμο 

Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση 

σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο σύνολο των 

ενοτήτων – σημείων στα μέρη ΙΙ έως VΙ του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς του Δημόσιου Διαγωνισμού με ανοικτή 

διαδικασία για την ανάθεση μελέτης με τίτλο: ««ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» η οποία 

αναρτήθηκε στη διαδικτυακή διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής http://www.esdak.gr.  

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 



Σελίδα 61 από 63 

 

 

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» 

                                                                                                                                              
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 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).  
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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. 

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. 
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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.  

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.  


