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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ / Περιφερειακή Ενότητα 
Δράμας/Δ_νση Τεχνικών Έργων 

Ταχυδρομική διεύθυνση 1ης Ιουλίου, Διοικητήριο Δράμας 

Πόλη Δράμα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 66133 

Χώρα1  

Κωδικός ΝUTS2  

Τηλέφωνο 2521351403 

Φαξ 2521351488 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  pagkaloum@pamth.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες3 Μ. Παγκάλου 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pamth.gov.gr και  www.pedramas.eu 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)4  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 5  Περιφέρεια  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)6. 
Προϊστάμενη Αρχή της σύμβασης θα είναι η Οικονομική Επιτροπή ΠΑΜΘ και η Δ/νση Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Δράμας. 
Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία της σύμβασης θα είναι το ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ. 
   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.7 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι : α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες και δ) Περιβάλλον 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 8  

α)    Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.9 

                                                             
1 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  
2 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  
3 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της 
υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

4 Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων   
5 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ  του Δημοσίου 

κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

6 Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής 
Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του 
άρθρου 14 του ν. 4270/14.  

7 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, 
δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) 
Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα. 

8 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 
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β)       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

 την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr καθώς και από τις www.pamth.gov.gr και 
www.pedramas.eu. 

 

γ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και 
συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr. 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 
Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.   

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης10 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια ΑΜΘ/Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 
2018/ΠΕ Δράμας/ΤΕΛΗ Κωδ. 180801004 (ΚΑΕ εξόδου 1071.9899.0003) 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε : 1071.9899.0003 σχετική πίστωση του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα 11 (Απόφαση αρ. πρωτ. 131491/4521/30.8.2018 
– ΑΔΑ : 65ΙΥ7ΛΒ-ΗΨ2). 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  
Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών τεχνικής και σχετικής διοικητικής υποστήριξης 
για την λειτουργία των αναβατήρων και των σχετικών υποδομών του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού. 
Περιλαμβάνει δράσεις για την ετήσια τακτική επιθεώρηση (Ε1) των αναβατήρων, την τακτική συντήρηση 
(έναρξης, λειτουργίας και θέρους) του συνόλου του εξοπλισμού (εργασία και αναλώσιμα), την κανονική 
λειτουργία των αναβατήρων και των σχετικών υποδομών και εξοπλισμού, την ασφάλιση και την κάλυψη 
των λοιπών προϋποθέσεων λειτουργίας με το κατάλληλο προσωπικό, ενέργειες, μέσα και δαπάνες, για 
την χιονοδρομική περίοδο 2018 – 2019, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι. 

Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και τους όρους 
που αναφέρονται στα λοιπά συμβατικά τεύχη. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων CPV : 98390000-3 - Λοιπές Υπηρεσίες. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 246.512,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 198.800,00  ΦΠΑ : 47.712,00). 

 

Διάρκεια της σύμβασης και περίοδος λειτουργίας χιονοδρομικού κέντρου 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από υπογραφής της έως 19.06.2019. 

Το ΧΚΦ λειτουργεί, δηλαδή δέχεται επισκέπτες για άσκηση χιονοδρομίας και γενική αναψυχή, σύμφωνα 
με το πρόγραμμα λειτουργίας του, όπως αυτό θα εκδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Στις ημέρες 
λειτουργίας περιλαμβάνονται οι ημέρες των αργιών και επιλεγμένες ημέρες κάθε εβδομάδας μεταξύ των 
οποίων γενικά περιλαμβάνονται οι ημέρες  Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή της περιόδου λειτουργίας 
του. Είναι δυνατόν το χιονοδρομικό κέντρο να  λειτουργήσει και λοιπές  επιλεγμένες ημέρες για την 
εξυπηρέτηση  ειδικών εκδηλώσεων ή γεγονότων, με εντολή της υπηρεσίας. 

                                                                                                                                                                                                          
9 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται:  «Η πρόσβαση στα 

έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..» 
10 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 
11 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η 

πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης 
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Εντός της διάρκειας της σύμβασης ορίζονται δύο καταστάσεις της σύμβασης με αρχικά εκτιμώμενο αριθμό 
ημερών στις οποίες αντιστοιχεί οικονομικό αντίτιμο.   

Καταστάσεις της σύμβασης 
Προβλέπονται οι εξής καταστάσεις της σύμβασης : 

(α) Κατάσταση υποβάθρου περιόδων προετοιμασίας, συντήρησης και αποκατάστασης : 120 ημέρες 
αρχικής εκτίμησης, εντός της διάρκειας της σύμβασης. Η μείωση για οποιοδήποτε λόγο και με 
οποιοδήποτε τρόπο της διάρκειας της σύμβασης μειώνει ή διακόπτει και την χρονική διάρκεια της 
κατάστασης  αυτής με αναλογική μείωση και του αντιστοιχούντος οικονομικού τιμήματος.  

 (β) Κατάσταση λειτουργίας  :  64 ημέρες αρχικής εκτίμησης, εντός της κατάστασης (α) της σύμβασης. Ο 
αριθμός των ημερών λειτουργίας αρχικής εκτίμησης μπορεί να μειώνεται με αντίστοιχη μείωση του 
αντιστοιχούντος οικονομικού τιμήματος, για σημαντικό λόγο, με απόφαση της Υπηρεσίας. 

Το ημερήσιο τίμημα για την  κατάσταση (α) της σύμβασης ορίζεται κατ’ αποκοπή στο ποσό των    830,00 
ευρώ, χωρίς το ΦΠΑ. 

Το ημερήσιο τίμημα για την  κατάσταση (β) της σύμβασης ορίζεται κατ’ αποκοπή στο ποσό των 1.550,00 
ευρώ, χωρίς το ΦΠΑ. 

Η κατάσταση (α) υπερκαλύπτει χρονικά την κατάσταση (β) και η κατάσταση (β) προστίθεται οικονομικά 
στην κατάσταση (α) για κάθε ημέρα λειτουργίας.  

Για την καταβολή του οικονομικού αντιτίμου προβλέπεται συμβατικός τρόπος πληρωμής ο οποίος 
επιμερίζει ποσοστιαία το κατ’ αποκοπή εργολαβικό αντίτιμο, ανά ημέρα των καταστάσεων της σύμβασης, 
στις εγκαταστάσεις αναφοράς του χιονοδρομικού κέντρου, όπως καταγράφονται στον πίνακα του 
Παραρτήματος Ι- Κεφ. Γ(3) .  Η ποσοστιαία κατανομή αντιστοιχεί στην σπουδαιότητα  των επιμέρους 
εγκαταστάσεων για την λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου.  

Οι ημέρες των καταστάσεων της σύμβασης, μπορεί να μειώνονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, 
χωρίς να δημιουργούνται υποχρεώσεις έναντι του αναδόχου, με αντίστοιχη μείωση του καταβαλλόμενου 
τιμήματος όταν σημαντικοί σαφώς γνωστοί λόγοι, που έχουν σχέση είτε με την κατάσταση των 
εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού κέντρου είτε με την ποιότητα της χιονοκάλυψης, το επιβάλουν. Με 
αντίστοιχη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και για της ίδιας φύσης  λόγους, μπορούν να εξαιρούνται 
εγκαταστάσεις αναφοράς του χιονοδρομικού κέντρου από την συμμετοχή τους στο κατ’ αποκοπή τίμημα 
με αντίστοιχη ποσοστιαία μείωση, χωρίς να δημιουργούνται υποχρεώσεις έναντι του αναδόχου. 

Προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργίας εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού κέντρου για λίγες ημέρες 
εκτός χιονοδρομικής περιόδου για συμβολικές και ουσιαστικές επισκέψεις περιβαλλοντικού 
ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας και τις εντολές της Υπηρεσίας.  

Οι δύο καταστάσεις της σύμβασης μπορεί να διακόπτονται και να επανεκκινούν μετά από εντολή της 
Υπηρεσίας όταν οι πραγματικές περιστάσεις (καιρικές συνθήκες ή άλλοι σοβαροί λόγοι) το απαιτούν. 

Οι καταστάσεις της σύμβασης είναι δυνατόν να διακόπτονται ή να τροποποιούνται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 4.5 της παρούσας.   

Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης, που θα αφορά σε αναδιάταξη των αρχικώς εκτιμώμενων ημερών  
των καταστάσεων (α) και (β)  της σύμβασης σε σχέση και με τις λειτουργούσες εγκαταστάσεις αναφοράς 
του χιονοδρομικού κέντρου, μέχρι το ύψος της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης, για 
σημαντικούς λόγους ή λόγω καιρικών συνθηκών. 

Για την παρακολούθηση των καταστάσεων της σύμβασης τηρείται  στην υπηρεσία ημερολόγιο έργου 
στο οποίο καταγράφονται οι σχετικές εντολές της υπηρεσίας και η κατάσταση της σύμβασης ανά ημέρα. 
Αντίγραφο του ημερολογίου τηρείται από τον ανάδοχο στον τόπο του έργου. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει 12  τιμής. 

                                                             
12 Άρθρο 86 ν.4412/2016  
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Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
Ι της παρούσας διακήρυξης.   

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως13: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)14, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 
των μελών τους με κλήρωση»,15 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)16  

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών17 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

                                                             
13 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές 
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 

14 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
15 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
16 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, που 

προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του 
άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο 
διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379. 

17 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως 
άνω απόφασης, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ 
περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 
379, 



 

Σελίδα 8 

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»18, της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 
εταιρίες”, 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 της με αριθμ. Τ/10004/02 (ΦΕΚ 1339/8/16.10.2002)- «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας τουριστικών 
αναβατήρων και των παραρτημάτων που αφορούν διάσωση επιβατών και λειτουργία χιονοδρομικών 
κέντρων» απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης 

 της με αριθμ.  010375ΕΞ/15-11-2012 (ΦΕΚ Β 3500/31-12-2012) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, 
Εσωτερικών και Τουρισμού σε συνέχεια της με αρ. 96052/2668/22.10.2008 ΚΥΑ των Υπουργών 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης, της από 15-2-2013 σύμβασης μεταξύ 
της ΕΤΑΔ Α.Ε. και της Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και της από 27-9-2013 υπογραφής 
του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής μεταξύ των δύο φορέων, σύμφωνα με τα οποία έχει 
παραχωρηθεί η  χρήση και η εκμετάλλευση της Δημόσιας Δασικής έκτασης των 732.576,50 τ.μ. του  
Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού μετά των επ’ αυτής υφιστάμενων εγκαταστάσεων από την ΕΤΑΔ 
Α.Ε. στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 

                                                             
18 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το 

άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός 
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 
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 της χορήγησης στο Χ.Κ. Φαλακρού του ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ με ΜΗΤΕ 0101Υ450001 (ΑΔΑ ΩΧΑΜ4653Ο7-3ΚΙ) 

 της Απόφασης  795/23.08.2018 (ΑΔΑ : ΩΛΧ47ΛΒ-ΟΘΥ) της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ περί 
έγκρισης διάθεσης πίστωσης για τον προϋπολογισμό έτους 2018  

 της Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 131491/4521/30.8.2018 – ΑΔΑ : 65ΙΥ7ΛΒ-ΗΨ2 
σύμφωνα με την οποία η δαπάνη βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2018 του Ειδικού Φορέα με Κ.Α.Ε : 1071.9899.0003 

 της υπ΄ αριθμ.  955/2018 (ΑΔΑ 9Λ757ΛΒ-Φ7Ω) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ. µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας διακήρυξης καθώς και η συγκρότηση της 
επιτροπής διαγωνισμού 

 

 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 01/11/2018 και ώρα 18.00’.19 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr ,  την 05-11-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00’. 

1.6 Δημοσιότητα 
Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 20  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 21.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.22:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 65383. 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 23 24 25, σύμφωνα 
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

1. ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ xronikad@otenet.gr (Ημερήσια Τοπική Εφημερίδα) 

                                                             
19 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της 

σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη 
προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις 
διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 
121 του ίδιου νόμου 

20 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται πριν από την ημερομηνία 
δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4412/2016. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να 
πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση 
εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης  

21 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654. 
22 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016 
23 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο 

άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 377§1 
περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016   

24 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 
118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 

25 Η δημοσίευση σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, 
οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 
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2. ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ proinostyp@otenet.gr (Ημερήσια Τοπική Εφημερίδα) 

3. ΨΙΘΥΡΟΙ  (εβδομαδιαία) info@psithiri.gr (Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα) 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη καταχωρείται στο διαδίκτυο, στις ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής, στις διευθύνσεις 
(URL) :   www.pamth.gov.gr και  www.pedramas.eu )  

 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας 
στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό 
πληρωμής της υπηρεσίας.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την 
ανάθεση της ίδιας υπηρεσίας, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων 
βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους26  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

                                                             
26 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης27  είναι τα ακόλουθα: 

1. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της (Ι. Αναλυτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου, ΙΙ. Συντήρηση Εγκαταστάσεων Χ.Κ.Φαλακρού, ΙΙΙ. Τεχνική Προσφορά, ΙV.Πίνακας 
Ομάδας Έργου, V. ΤΕΥΔ), που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

2. η Προκήρυξη σύμβασης 

3. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]28  

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),  η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr τ29. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 8 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο30. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

                                                             
27 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του 

άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει 
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης 
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, 
των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για 
την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και 
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην 
οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και 
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 

28 Για συμβάσεις κάτω των ορίων 
29 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και 

την  επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη 
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται 
ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των 
ενδιαφερομένων. 

30 Πρβλ την με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 14) 
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις31: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188)32.Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 33.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.34  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα (πχ αγγλική), χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα35. 

2.1.5 Εγγυήσεις36 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 

                                                             
31 Πρβλ. άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 
32 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη 

μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της 
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης 
της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων. 

33 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
34       Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
35 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
36 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  
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μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών37, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων.38 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή39 για την υποβολή προσφοράς40.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.41   

                                                             
37 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
38 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν 
λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς της Ένωσης 

39 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
40 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι 
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

41 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 



 

Σελίδα 14 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής42 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής43, που 
ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (3.900,00 €)44.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 06-04-2019, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 45 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.8 [συμπληρώνεται αναλόγως από την Α.Α. με παραπομπή στους λόγους αποκλεισμού και τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής που θα ορίσει στη διακήρυξη], δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την 
παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού46  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη47 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 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),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

                                                             
42 Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016 
43 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 

υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 
παρ. 1α ν. 4412/2016) 

44 Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α παρ. 1 
άρθρου 72 ν. 4412/2016).   

45 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 
171). 

 
46 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
47  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  
 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:  
 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική    απόφαση” νοείται, δεδομένης της 

ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα 
στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,  

 β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του 
ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής 
μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο 
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
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Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται 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), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 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 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου48. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η,(α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 49 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία 
ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

                                                             
48 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.   

4497/2017. 
49 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
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Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους50.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 51 

2.2.3.3 ΚΕΝΟ 

2.2.3.4. Αποκλείεται52 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201653,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας54,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

                                                             
50 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο 
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

51       Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
52 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους 
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, 
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 
4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις 
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), 
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

53 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 

54 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο 
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  
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(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 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,  

(ζ) εάν 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, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 55 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο 
εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

2.2.3.5. ΚΕΝΟ  

2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)56 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 
λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 57. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

                                                             
55 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
56        Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
57 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
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2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής58  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας59  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.  Οι 
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Εμπορικό και Βιομηχανικό ή άλλο (π.χ. Τεχνικό, 
Βιοτεχνικό κλπ) Επιμελητήριο Ελλάδας είτε σε άλλο αντίστοιχο επαγγελματικό μητρώο. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια60  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παρέχουν οικονομικά στοιχεία των τελευταίων τριών (3) 
διαχειριστικών χρήσεων από τα οποία θα προκύπτει ότι έχουν συνολικό κύκλο εργασιών  στα αντικείμενα 
της σύμβασης  που θα ανέρχεται τουλάχιστον στο 200% του ύψους του προϋπολογισμού της υπό 
ανάθεση υπηρεσίας, με την παρουσίαση: 

 αντιγράφων ή αποσπασμάτων ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε 
περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών ή δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου 
κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών.  

 αναφορά του ύψους του κύκλου εργασιών, που αφορά στην εκτέλεση έργων συναφών προς το 
αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης. 

 

                                                             
58 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη 

διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως 
απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, 
κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική 
πρόβλεψη στη διακήρυξη.  

59 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
60 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται 

στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για 
τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε 
απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα 
οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος 
εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες 
πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. 

 Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα61  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται62να πληρούν και να τεκμηριώνουν επαρκώς, επί  ποινή αποκλεισμού, 
την κατωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό: 

 Ότι έχουν  αποδεδειγμένη πρόσφατη (κατά την τελευταία εξαετία), τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε 
διαχείριση χιονοδρομικών κέντρων (διοίκηση, οργάνωση, συντήρηση, έλεγχο, τεχνική υποστήριξη 
και λειτουργία εγκαταστάσεων χιονοδρομικών κέντρων), διαθέτουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις 
και δύνανται για το συγκεκριμένο έργο να συγκροτήσουν την κατάλληλη οργάνωση και δομή, να 
εξασφαλίσουν όλες τις απαιτούμενες συνθήκες ασφαλείας και να παρέχουν την κατάλληλη 
οργάνωση και προσωπικό ώστε να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου 
υπό ανάθεση έργου, όπως αναφέρονται στο αντικείμενο της ζητούμενης υπηρεσίας  και να είναι 
εγγεγραμμένοι στον οικείο φορέα ή Επιμελητήριο.  

Οι προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, 
καταθέτοντας ως στοιχεία  τεκμηρίωσης αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών τους : 

(1) επιχειρηματική δομή, 
(2) τομείς δραστηριότητας, 
(3) προσωπικό για απασχόληση στο έργο (το σύνολο του προς απασχόληση προσωπικού με τις 

ειδικότητές του, ειδικευμένων στελεχών και ανειδίκευτο βοηθητικό προσωπικό), 
(4) αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των ειδικευμένων στελεχών και δήλωση ποιοι απ' αυτούς θα 

είναι υπεύθυνοι για την παροχή των ειδικών υπηρεσιών (ειδικευμένο προσωπικό βάσει 
εμπειρίας και ειδικότητας που αποτελεί και την ομάδα έργου), 

(5) αποδεδειγμένη εμπειρία στo σύνολο των  αντικείμενων του έργου με την παρουσίαση 
αντίστοιχων συναφθεισών ή περαιωθεισών μέσα στην τελευταία τριετία «αυτοτελών» 
συμβάσεων, οι οποίες να  αφορούν αποκλειστικά στην παροχή υπηρεσιών «Διαχείρισης 
Εγκαταστάσεων Χιονοδρομικών Κέντρων», το οικονομικό αντικείμενο των οποίων θα ανέρχεται 
τουλάχιστον στο 200% του ύψους του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου  και θα 
αποδεικνύεται με βεβαιώσεις  του αντισυμβαλλομένου εργοδότη που θα αναφέρουν 
αντικείμενο έργου, τίτλο και φορέα ανάθεσης ή εργοδότη αν είναι διαφορετικός από τον φορέα 
ανάθεσης, ημερομηνίες έναρξης και λήξης έργου, συνολικό προϋπολογισμό έργου και ρόλο 
υποψήφιου αναδόχου,  

                                                             
61 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν 

απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους 
και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα 
από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις 
από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν 
διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που 
ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης. Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών η επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την 
εγκατάσταση ή τα έργα μπορεί να αξιολογείται βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας και 
της αξιοπιστίας τους.  
 Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να 
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των 
ορίων),καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι 
υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά 
σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις/ υπηρεσίες τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο 
αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς 
φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις 
πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων 
συμβάσεων και έλεγχος καταλληλότητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  
παραδείγματα. 

62 Όπως υποσημείωση ανωτέρω 
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Για όλα τα έργα που αναφέρονται στην εμπειρία του αναδόχου απαιτείται πιστοποιητικό ή βεβαίωση της 
αναθέτουσας αρχής, εφόσον οι παραλήπτες των έργων είναι φορείς του Δημοσίου. Εάν οι αποδέκτες του 
έργου είναι ιδιωτικοί φορείς τότε αρκεί η βεβαίωση καλής εκτέλεσης του εργοδότη.  

Η εμπειρία μπορεί να αποδεικνύεται μέσω της εμπειρίας του υποψηφίου (όλων των μελών σε  περίπτωση 
ένωσης ή κοινοπραξίας) και κατά συνέπεια της εμπειρίας της προτεινόμενης ομάδας έργου. 

Οι Προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν την πλήρωση των ανωτέρω ελάχιστων προϋποθέσεων 
συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά τους (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών), ως στοιχεία 
τεκμηρίωσης, συναφείς δραστηριότητες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση που 
θεμελιώνει τις ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες. 

Είναι προφανές ότι η ανωτέρω ζητούμενη ελάχιστη ικανότητα πρέπει να μεταφέρεται μέσω της 
κατάλληλης συγκρότησης  της Ομάδας Έργου του αναδόχου που θα απασχοληθεί με το έργο. 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης63  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να καταθέσουν : 

α) πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας λειτουργίας κατά ΕΝ ISO 9001 για Συντήρηση  - Έλεγχο και 
Τεχνική Υποστήριξη Εξοπλισμού και εγκαταστάσεων Χιονοδρομικών Κέντρων 64  

β)  πιστοποιητικό  περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ΕΝ ISO 14001, για την εφαρμογή συστήματος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης.65   

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 

                                                             
63 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική 

ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν. 
4412/2016) 

64 Πρβλ άρθρο 82 παρ. 1 ν. 4412/2016. Οι Α.Α., εφόσον απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από 
διαπιστευμένους οργανισμούς. Αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - 
μέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών 
προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 
Τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες και  να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 
παρ.1 του ν. 4412/2016.  

65 Πρβλ άρθρο 82 παρ. 2 ν. 4412/2016. Εάν οι Α.Α. απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδομένων από ανεξάρτητους 
οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα όσον 
αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέμπουν στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ένωσης 
ή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα 
που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι Α.Α. αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς 
εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. 
 Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη δυνατότητα να 
τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, οι Α.Α. αποδέχονται 
επίσης άλλα αποδεικτικά μέσα μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος 
οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται βάσει του 
εφαρμοστέου συστήματος ή του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα πιστοποιητικά  που ζητούνται από τις Α.Α. 
πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με 
τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και  να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.2 του ν. 4412/2016 
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δεσμών τους με αυτούς66. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται.  

 Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες67. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης 68. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 69. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
Παράρτημα V, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ70 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 
Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr ). 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 
2.2.3.1της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.71 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

                                                             
66 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους 

οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   
67 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   
68 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.   
69 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   
70 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις  

71 Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ. 
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα72 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201673. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)74. 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.475. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν76. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά77: 

                                                             
72 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει 
ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   

73 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
74 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
75 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους 

αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016 
76 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
77 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 

υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 
(βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης 
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.278 και 2.2.3.479 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.Το 
πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. . Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, 
για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων80 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν 
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών81, εφόσον ο προσωρινός 
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από 
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία 

                                                             
78 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν 
εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα 
εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. 

79 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
80  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
81 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
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των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία 
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από 
την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας 
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το 
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των 
μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας 
με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από 
το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί 
τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν 
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών 
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 
μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την 
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί 
κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι 
γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει 
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται 
από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 82.και 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.83 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί  φορείς προσκομίζουν αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) 

                                                             
82 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  
83 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 

περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 
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διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών ή δήλωση του 
συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση 
ισολογισμών, με αναφορά του ύψους του κύκλου εργασιών, που αφορά στην εκτέλεση έργων συναφών 
προς το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης.84. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι 
σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και 
χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.85 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν86 κατάλογο συμβάσεων παροχής παρόμοιων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν την τελευταία 
τριετία από το διαγωνιζόμενο ή από κάποιο από τα μέλη της διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας, με αναφορά 
στο ποσό, τη χρονική διάρκεια και τον εργοδότη (δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα), συνοδευόμενο από 
πιστοποιητικά του εργοδότη-δημοσίου φορέα, ή βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη και αν τέτοια βεβαίωση 
δεν μπορεί να εκδοθεί, υπεύθυνη δήλωση, ώστε να πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής και αποτελεσματική 
παροχή της υπηρεσίας. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά της 
παραγράφου 2.2.7.87 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους88 που προβλέπονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

                                                             
84 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του 

Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του 
οικονομικού φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ), τα οποία αντιστοιχούν, 
σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5. 

85 Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του 
επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 

86 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του 
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6. 

87 Εφόσον η Α.Α. έχει απαιτήσει τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή/και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο συμπληρώνεται η παρούσα παράγραφος, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 82 ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται. 

88 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.89 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης90  
Κριτήριο ανάθεσης91 της Σύμβασης92 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: 

βάσει τιμής93  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης για  
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής94. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
[Ηλεκτρονική Διαδικασία] 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 95. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 

                                                             
89 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό 

μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο 
90 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
91 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 

άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από 
προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους 
προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι 
προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

92 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 

93 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο 
(Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής 

94 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
95 Συσχέτιση με άρθρο (Γλώσσα) και (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως, εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 1 

και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016) 
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από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της96. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα97, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 

                                                             
96 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
97 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017  
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δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα 
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 
πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας98. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν99: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016100, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 
συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου 
doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακήρυξης (Παράρτημα V), 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 
της παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στην παρούσα Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της (ειδικότερα στα 
Παραρτήματα I και ΙΙ της Διακήρυξης), περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα 
με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα101 102.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν103. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης  όπως 
ορίζεται κατωτέρω :  
Η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για το σύνολο των τμημάτων.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης104. 

                                                             
98 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να 

αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του 
υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους   

99 Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016  
100 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα 

αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr  
101 Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
102 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την καταλληλόητα των υπηρεσιών και βάσει των οποίων 

θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν προβλέπονται στις 
τεχνικές προδιαγραφές των προς παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα 
τεχνικής προσφοράς. 

103 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016 
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 2% ή 3% και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή105 στο Μέρος Β του Παραρτήματος Ι της 
παρούσας διακήρυξης.  

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του σε μορφή pdf. ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη]. 
 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών106   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν 
είκοσι (120) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών107 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,108  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 

                                                                                                                                                                                                          
104 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 
105 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
106 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
107 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
108 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

 ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών109 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
την Δευτέρα 05-11-2018 και ώρα 10.00’. 

  Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 
της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μέλη του οργάνου110. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας  και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων 
τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την 
αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 

                                                             
109 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16) 
110 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να   έχουν 

εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 
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αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο,μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή111 προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. [Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή 
εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
Σε κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την 
αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω 
ενιαία απόφαση] 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές112.  
[Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία 
απόφαση] 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων113 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 
της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου114 - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 115 από την κοινοποίηση της 
σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης116 και τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή.  

                                                             
111 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 
112 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
113 ήτοι για όλες τις συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των 60.000, 00 ευρώ, στις οποίες αφορά το παρόν υπόδειγμα. Πρβλ. 

εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
114 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
115 Δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών (παραγρ. 1, του ως άνω άρθρου 103 

του ν. 4412/2016). Η εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή από τον προσωρινό ανάδοχο επίκαιρων αποδεικτικών 
μέσων' 

116 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 
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Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ. ότι πληροί, οι οποίες 
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης 
για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του117.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 
την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

                                                             
117 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 
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α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση του 
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση .118 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες119 από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής120 η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης121. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά122 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών123 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

                                                             
118 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ.  26 του ν. 4497/2017. 
119 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ.  27 του ν. 4497/2017. 
120 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016 
121  Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 
122 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και   

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
123  Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού   

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
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Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής124. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ125. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά126. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

                                                             
124  Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016 
125  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
126  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης . 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 127 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση 
καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 2.1.5. της παρούσας,  που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η 
εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της 
παρούσας (τρόπος πληρωμής). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

   

                                                             
127 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  
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4.4 Υπεργολαβία 
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.128. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.4.4. ΚΕΝΟ 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλη αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με 
απόφαση της Α.Α.129 

Οι αρχικά εκτιμούμενες ημέρες των καταστάσεων της σύμβασης, μπορεί να μειώνονται με απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς να δημιουργούνται υποχρεώσεις έναντι του αναδόχου, με αντίστοιχη μείωση 
του καταβαλλόμενου τιμήματος όταν σημαντικοί σαφώς γνωστοί λόγοι, που έχουν σχέση είτε με την 
κατάσταση των εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού κέντρου είτε με την ποιότητα της χιονοκάλυψης, το 
επιβάλουν. Με αντίστοιχη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και για της ίδιας φύσης  λόγους, μπορούν να 
εξαιρούνται εγκαταστάσεις αναφοράς του χιονοδρομικού κέντρου από την συμμετοχή τους στο κατ’ 
αποκοπή τίμημα με αντίστοιχη ποσοστιαία μείωση, χωρίς να δημιουργούνται υποχρεώσεις έναντι του 
αναδόχου. 

Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης, που θα αφορά σε αναδιάταξη των αρχικώς εκτιμώμενων ημερών  
των καταστάσεων (α) και (β)  της σύμβασης σε σχέση και με τις λειτουργούσες εγκαταστάσεις αναφοράς 
του χιονοδρομικού κέντρου του πίνακα του Παραρτήματος Ι- Κεφ. Γ(3), μέχρι το ύψος της συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης, για σημαντικούς λόγους ή λόγω καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με το 
άρθρο 132 του Ν.4412/2016 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους». 

Οι δύο καταστάσεις της σύμβασης μπορεί να διακόπτονται και να επανεκκινούν μετά από εντολή της 
Υπηρεσίας όταν οι πραγματικές περιστάσεις (καιρικές συνθήκες ή άλλοι σοβαροί λόγοι) το απαιτούν. 

                                                             
128 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
129 Πρβλ άρθρο 216 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης130  
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

 

                                                             
130 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Το οικονομικό αντίτιμο μπορεί να καταβάλλεται  σε  τμηματικές μηνιαίες δόσεις (30 ημερολογιακών 
ημερών) και η καταβολή να ολοκληρωθεί με τον τελικό λογαριασμό, ως εξής : 
 Κάθε πληρωμή αναφέρεται στον πίνακα των συμβατικών εγκαταστάσεων αναφοράς, σύμφωνα με τον 

σχετικό πίνακα του  Παραρτήματος Ι –ΜΕΡΟΣ Γ(3) της παρούσης, ενώ ελέγχεται για μειώσεις ως προς 
την ποιότητα των παραδοτέων και  επιβολή ποινικών ρητρών σύμφωνα με το άρθρο 5.2 της παρούσης. 

 Για κάθε περίοδο 30 ημερών υπολογίζεται η πραγματοποιηθείσα αξία του αναλογούντος υποβάθρου, 
βάσει της αρχικής εκτίμησης,  της κατάστασης (α), επί της οποίας  προστίθεται η πραγματοποιηθείσα 
αντιστοιχούσα αξία βάσει της αρχικής εκτίμησης της κατάστασης (β) της σύμβασης και το σύνολο, 
αφαιρουμένων  τυχουσών  επιβληθεισών ποινικών ρητρών  ή μειώσεων, καταβάλλεται ως τμηματική 
πληρωμή.  

 Για τον τελικό λογαριασμό ο οποίος συγκεφαλαιώνει και τυχόν τμηματικές πληρωμές υπολογίζονται 
οι αξίες πραγματικής καταγραφής των καταστάσεων (α) και (β) της σύμβασης  και υπολογίζεται η 
συνολική πραγματοποιηθείσα αξία, από την οποία αφαιρούνται τυχόντα μη αφαιρεθέντα ήδη ποσά, 
οι καταβληθείσες ήδη πληρωμές και οι πρόσφατες μη υπολογισθείσες μειώσεις ή ποινικές ρήτρες. 

 Τα προς καταβολή ποσά θα διαμορφωθούν σε αναλογία  με το συνολικό τίμημα της προσφοράς του 
αναδόχου. 

 Οι εισπράξεις από τα εκδιδόμενα εισιτήρια για την χρήση των αναβατήρων είναι έσοδα της ΠΑΜΘ και 
διενεργούνται για λογαριασμό της από τον ανάδοχο μέσω του λογιστηρίου του. Τα ποσά που 
αντιστοιχούν στα έσοδα εξ εισιτηρίων για κάθε  περίοδο στην οποία αντιστοιχεί πληρωμή, τμηματική ή 
τελική, αποδίδονται στην ΠΑΜΘ με κατάλληλη λογιστική πράξη, ως έσοδά της εξ εισιτηρίων του ΧΚΦ 
για τη χιονοδρομική περίοδο 2018-2019.  

 Σε περίπτωση αυτοδίκαιης λύσης της σύμβασης λόγω λήξης της χιονοδρομικής περιόδου 
λαμβάνονται υπόψη οι προβλέψεις της παραγράφου 4.6  της παρούσας. 

 Μετά από αίτημα του αναδόχου δύναται να καταβάλλεται προκαταβολή σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ.2.β του άρθρου 200 του Ν.4412/2016. Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την 
εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα 
υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής 
παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων 
γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της 
προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες131 το οποίο  θα παραμένει σταθερό μέχρι 
την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής132. 

Η πληρωμή των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν θα γίνεται μετά τη σύνταξη πιστοποίησης εργασιών, 
σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα του  Παραρτήματος Ι –ΜΕΡΟΣ Γ(3) της παρούσας. 
Για κάθε πληρωμή του αναδόχου απαιτείται πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής  από την Επιτροπή 
Παραλαβής,  το οποίο λαμβάνει υπόψη του το ημερολόγιο της σύμβασης όπου καταγράφονται οι 
αντίστοιχες καταστάσεις της σύμβασης και με το οποίο θα βεβαιώνεται η πλήρης τήρηση των 
υποχρεώσεων του αναδόχου σε σχέση με την αντίστοιχη καταβολή και θα παραλαμβάνονται οι 
παρασχεθείσες υπηρεσίες. 

 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και 

                                                             
131 Βλ. Απόφαση 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών, στο βαθμό που η Α.Α. υπάγεται στο πεδίο 

εφαρμογής της 
132 Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίζει η Α.Α.  
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κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016133 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)134 . 

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 2% ή 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8 % επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  
5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος135 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που 
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

 Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε με 
κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των 
τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 
δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά 
επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
                                                             
133 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

134 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς 
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 

135 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
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Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 
αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

5.2.3. Οι ημέρες των καταστάσεων της σύμβασης, μπορεί να μειώνονται με απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής, με αντίστοιχη μείωση του καταβαλλόμενου τιμήματος,  όταν οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τον 
ανάδοχο, για συγκεκριμένες ημέρες δεν ανταποκρίνονται ποιοτικά στις απαιτήσεις της σύμβασης. Με 
αντίστοιχη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και για της ίδιας φύσης λόγο, μπορούν να εξαιρούνται 
εγκαταστάσεις αναφοράς του χιονοδρομικού κέντρου από την συμμετοχή τους στο κατ’ αποκοπή τίμημα 
με αντίστοιχη ποσοστιαία μείωση. 

 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων136   
 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 
των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της 
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016137 οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

                                                             
136 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 
137 Πρβλ. δεύτερο εδάφιο του άρθρου 205 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το Τμήμα 
Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας Περιφέρειας ΑΜΘ, η οποία και θα 
εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα 
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη 
των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία με την προβλεπόμενη διαδικασία και με απόφασή της θα ορίζει τα στελέχη 
για την παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης (Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής). Με 
την ίδια απόφαση δύναται να ορίσει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα 
εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. Με 
εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και 
εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.1.3 Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από την παραπάνω Επιτροπή 
ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται τα απαραίτητα τα στοιχεία που αφορούν τις καιρικές συνθήκες, οι 
εντολές της υπηρεσίας, η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του 
προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την 
εκτέλεση της σύμβασης. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της 
σύμβασης. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης138  
6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφής της έως 19.06.2018.  

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου139. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος140  Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής, που 
συγκροτείται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221141 του ν. 4412/2016, 
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας.  

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και 
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

                                                             
138 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016 
139 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως 

τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 
140 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 
141 Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 
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Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 
άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων142.  

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση143  
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 
παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με 
τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για 
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε 
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής144  
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή των τιμών μονάδας, από τις οποίες προέκυψε η εκτιμώμενη αξία της 
σύμβασης. 

 

                                                             
142 Για τις υπηρεσίες καθαριότητας -φύλαξης πρβλ άρθρο 68 παρ. 5 εδ. β΄ του ν. 3863/2010 
143 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016 
144 Άρθρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  
 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(1) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το αντικείμενο της σύμβασης υλοποιείται κατά βάση στο Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού (ΧΚΦ) του 
Νομού Δράμας, πλην μέρους των αντικειμένων των σημείων 21,28,29 και 30 της παραγράφου (4) 
κατωτέρω που υλοποιούνται και εκτός του χιονοδρομικού κέντρου. 

Η παρακολούθηση της Σύμβασης θα γίνει από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων (ΤΣΕ) της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας ως Δ/νουσας Υπηρεσίας. Η διαχείριση της σύμβασης (διαγωνισμός, 
εγκρίσεις, υπογραφή σύμβασης) θα γίνει από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων των Π.Ε. Δράμας και κατά 
περίπτωση από την Οικονομική Επιτροπή της ΠΑΜΘ. 

Για την εποπτεία της σύμβασης, το ΤΣΕ θα χρησιμοποιήσει τις κτιριακές εγκαταστάσεις στις οποίες 
στεγάζεται (Διοικητήριο), καθώς και τις εγκαταστάσεις του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού (ΧΚΦ). 

(2) ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την με αριθμ. 010375ΕΞ/15-11-2012 (ΦΕΚ Β 3500/31-12-2012) κοινή υπουργική απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Τουρισμού σε συνέχεια της με αριθμ. 96052/ /2668/22.10.2008 
κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουριστικής 
Ανάπτυξης, την από 15-2-2013 σύμβαση μεταξύ της ΕΤΑΔ Α.Ε. και της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης και την από 27-9-2013 υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής μεταξύ 
των δύο φορέων, έχει παραχωρηθεί η χρήση και η εκμετάλλευση της Δημόσιας Δασικής έκτασης των 
732.576,50 τ.μ. του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού μετά των επ’ αυτής υφιστάμενων εγκαταστάσεων 
από την ΕΤΑΔ Α.Ε. στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις έχει αναλάβει την 
ευθύνη και την υποχρέωση να λειτουργεί το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού. 

Πέραν των ανωτέρω το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού αποτελεί βασικό τουριστικό πόλο έλξης 
επισκεπτών για αναψυχή και άσκηση τουριστικής και αθλητικής χιονοδρομίας της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και η εύρυθμη λειτουργία του μετά από περιόδους δυσχερειών και 
προβλημάτων θα αποκαταστήσει την θέση του μεταξύ των σημαντικότερων χιονοδρομικών κέντρων της 
χώρας, θα αυξήσει την προσέλευση των επισκεπτών και θα συμβάλει στον στόχο της Περιφέρειας για την 
αύξηση του τουρισμού στην περιοχή και συνεπώς αποτελεί βασικό αναπτυξιακό στόχο αφού ενισχύει την 
απασχόληση και παρέχει κίνητρα για επενδύσεις στον τουριστικό τομέα. 

Η λειτουργία των εγκαταστάσεων άσκησης χιονοδρομίας γενικότερα και ειδικότερα του ΧΚΦ όπως 
διενεργείται, συνδέεται και επηρεάζεται ευθέως από συγκεκριμένους βασικούς παράγοντες-συνθήκες 
(που έχουν σχέση είτε με την διάσταση της ασφάλειας των ασκουμένων στην χιονοδρομία και των 
επισκεπτών, είτε από την κατάσταση των εγκαταστάσεων από πλευράς ετοιμότητας λειτουργίας, είτε από 
την οικονομική διάσταση της διαχείρισης, κλπ), όπως ότι : 

(ι) διέπεται από ειδικό θεσμικό πλαίσιο που αφορά τις προϋποθέσεις υποδομών και της ασφάλειας της 
λειτουργίας και ειδικότερα τις διατάξεις της με αριθμ. Τ/10004/02 (ΦΕΚ 1339/8/16.10.2002)- «Έγκριση 
κανονισμού λειτουργίας τουριστικών αναβατήρων και των παραρτημάτων που αφορούν διάσωση 
επιβατών και λειτουργία χιονοδρομικών κέντρων» απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, 

(ιι) εξαρτάται απόλυτα από τις καιρικές συνθήκες (επιπέδου χιόνωσης, ανέμου, ομίχλης, ορατότητας, κλπ) 
που επικρατούν γενικότερα και ειδικότερα σε κάθε μία από τις διεσπαρμένες στο χώρο του χιονοδρομικού 
κέντρου εγκαταστάσεις, που μπορούν να επηρεάζουν είτε την δυνατότητα, είτε την  ασφάλεια, είτε την 
σκοπιμότητα λειτουργίας των εγκαταστάσεων, 
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(ιιι) από την κατάσταση των εγκαταστάσεων  από πλευράς δυνατότητας και ετοιμότητας λειτουργίας σε 
σχέση με την διορθωτική αντιμετώπιση τυχόν σφαλμάτων που έχουν επισυμβεί ή επισυμβαίνουν, λόγω 
καιρικών φαινομένων κατά την περίοδο αδράνειας (π.χ. κεραυνοί), είτε κατά την περίοδο λειτουργίας 
λόγω φυσιολογικής φθοράς από την χρήση και την παλαιότητα του εξοπλισμού, 

 (ιιιι) της διαθεσιμότητας οικονομικών πόρων για την κάλυψη των αναγκαίων και προβλεπόμενων 
επικαιροποιημένα κάθε φορά δαπανών  λειτουργίας  

                                                                                                                                                                 

Στόχος της διακηρυσσόμενης με την παρούσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών είναι η κανονική, ασφαλής, 
εύρυθμη, αποτελεσματική και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περί χιονοδρομικών κέντρων διατάξεις, 
λειτουργία του ΧΚΦ για την χιονοδρομική περίοδο 2018-2019, για συγκεκριμένο αριθμό ημερών 
λαμβάνοντας υπόψη και ενσωματώνοντας κατά το δυνατόν στις προβλέψεις τους παράγοντες-συνθήκες 
που αναφέρθηκαν ανωτέρω και επηρεάζουν την λειτουργία, η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων που 
προσφέρουν το φυσικό περιβάλλον και οι προς εκμετάλλευση και σε λειτουργία εγκαταστάσεις του, όπως 
αυτές καταγράφονται κατωτέρω, η παροχή καλών και ασφαλών υπηρεσιών στους επισκέπτες του 
χιονοδρομικού κέντρου κατά την διάρκεια της παραμονής τους και η επιδίωξη αύξησης του αριθμού των 
επισκεπτών με τις κατάλληλες υπηρεσίες και συνεργασίες. 

 (3) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Έχει εγκριθεί η διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση της σύμβασης  

 

 (4) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το αντικείμενο, της διακηρυσσόμενης με την παρούσα, σύμβασης παροχής υπηρεσιών περιλαμβάνει τις 
παρακάτω ειδικές και συνδυαζόμενες υποχρεώσεις και ευθύνες που αναλαμβάνει ο ανάδοχος : 

1. Την αποκλειστική ευθύνη έναντι του νόμου για την ασφαλή λειτουργία  του ΧΚΦ.  
2. Την αποκλειστική αστική ευθύνη έναντι τρίτων για ατυχήματα και ζημίες που τυχόν θα προκύψουν 

κατά την περίοδο λειτουργίας και από την λειτουργία  του ΧΚΦ, 
και επίσης την πλήρη ασφαλιστική κάλυψη του ΧΚΦ  με την προσκόμιση  ασφαλιστικών συμβολαίων 
για λογαριασμό της ΠΑΜΘ και της ΕΤΑΔ Α.Ε.:  
(α) για ασφάλιση του ακινήτου κατά  παντός κινδύνου για την πραγματική αξία των εγκαταστάσεων 
(ετήσια) και  
(β) για αστική ευθύνη έναντι τρίτων για ατυχήματα και ζημίες που τυχόν προκύψουν (για την περίοδο 
λειτουργίας του ΧΚΦ  για την χιονοδρομική περίοδο 2018-2019)  

3. Την λειτουργική ετοιμότητα, την αξιοποίηση, τον συντονισμό και την ασφαλή χρήση όλων των 
υποδομών και πόρων, που θα θέσει υπό τη διεύθυνσή του η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
Θράκης, όπως  οι κτιριακές υποδομές, οι αναβατήρες, ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και 
εγκαταστάσεις, οχήματα και ειδικά μηχανήματα του ΧΚΦ, υλικά και αναλώσιμα. 

4. Την λειτουργία του ΧΚΦ με  τη διάθεση όλου του προσωπικού,  των  υπηρεσιών, πόρων, υλικών και 
εξοπλισμού που ρητά  αναφέρονται στην παρούσα  διακήρυξη ή είναι απαραίτητοι επιπλέον αυτών σε 
κάθε περίπτωση για την κανονική λειτουργία του ΧΚΦ,  την  ανάληψη της ευθύνης διαχείρισής τους 
για λογαριασμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και την ανάληψη της ευθύνης των 
εργασιών προληπτικής συντήρησης τους, για την χιονοδρομική περίοδο 2018-2019 συνολικά και κατά 
την περίοδο λειτουργίας του ειδικότερα, όπως προσδιορίζεται χρονικά στο Μέρος Β (4) κατωτέρω, με 
όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από  τις κείμενες διατάξεις και επιπλέον ειδικότερα από 

(ι) την με αριθμ. Τ/10004/02 (ΦΕΚ 1339/8/16.10.2002)- «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας 
τουριστικών αναβατήρων και των παραρτημάτων που αφορούν διάσωση επιβατών και λειτουργία 
χιονοδρομικών κέντρων», απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης,  

(ιι) τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες (ΕΝ) και τις τεχνικές συστάσεις και οδηγίες  της  Ο.Ι.Τ.Α.F.,  

(ιιι) τους σχετικούς εθνικούς κανονισμούς  και ελλείψει αυτών στους σχετικούς κανονισμούς της 
χώρας προέλευσης (ΙΤΑΛΙΑΣ) των αναβατήρων του ΧΚΦ, 
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(ιv) τον Γενικό Κανονισμό Εκμετάλλευσης Τουριστικών Αναβατήρων του Χιονοδρομικού Κέντρου 
Φαλακρού (όπως έχει τηρηθεί από την Χ. Κ. Φαλακρού Α.Ε. Ο.Τ.Α.), 

(v) το εγχειρίδιο συντηρήσεως και επιτηρήσεως του κατασκευαστή (LEITNER SPA), των 
αναβατήρων του ΧΚΦ, 

(vi) τις ανάγκες και τις προφανείς τεχνικές υποχρεώσεις για την κανονική κι ασφαλή  λειτουργία 
του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων 

5. Τις προτάσεις και την λεπτομερή καταγραφή για τις άμεσες, βραχυπρόθεσμες  και μεσοπρόθεσμες 
ανάγκες διορθωτικής συντήρησης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. 

6. Την διάθεση του απαραίτητου και κατάλληλου προσωπικού συμπεριλαμβανομένων  
i. Του προϊστάμενου εκμετάλλευσης αναβατήρων [όπως ορίζεται με την με αριθμ. Τ/11754/2003 

απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Προϋποθέσεις έκδοσης − χορήγησης ειδικού σήματος 
λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων» (Β΄ 1536), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει], μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης ανάληψης καθηκόντων ή μέσω υπεύθυνης 
δήλωσης ανάληψης της σχετικής ευθύνης, με κατάλληλο τεχνικό με γνώσεις λειτουργίας και 
συντήρησης εγκαταστάσεων χιονοδρομικών αναβατήρων και αποδεδειγμένη επαρκή εμπειρία 
στο υπόψη αντικείμενο.  Η σύμβαση που θα συναφθεί ή αντίστοιχα η σχετική υπεύθυνη δήλωση 
μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα αποσταλεί στην αρμόδια Υπηρεσία (ΕΥΠΑΤΕ) πριν την 
έναρξη λειτουργίας του ΧΚΦ. 

ii. Του  ιατρού του χιονοδρομικού κέντρου,  με εμπειρία αντιμετώπισης περιστατικών σε 
παρόμοιες εγκαταστάσεις, μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης ανάληψης καθηκόντων. Η 
σύμβαση που θα συναφθεί μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα αποσταλεί στην αρμόδια 
Υπηρεσία (ΕΥΠΑΤΕ) πριν την έναρξη λειτουργίας του ΧΚΦ. 

iii. Του λοιπού απαραίτητου και κατάλληλου προσωπικού που ως ελάχιστη απαίτηση ειδικοτήτων 
για την ομάδα έργου καταγράφεται στον πίνακα του ΜΕΡΟΥΣ Β(1) κατωτέρω, για την 
συγκρότηση των κατάλληλων συνεργείων, τεχνικών και ασφαλείας, για την λειτουργία και την 
συντήρηση των εγκαταστάσεων και του Η/Μ εξοπλισμού του ΧΚΦ και για την ασφάλεια και 
υγεία των επισκεπτών και των χιονοδρόμων σε όλες τις καταστάσεις λειτουργίας ή εκτάκτων 
καταστάσεων, σύμφωνα με τους κανονισμούς και για την ενημέρωση των επισκεπτών. 

Το προσωπικό αυτό για την περίοδο λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου θα απασχολείται 
σύμφωνα  με τις ανάγκες και το πλαίσιο λειτουργίας  του ΧΚΦ και καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου  
και σε όλη την έκταση του χιονοδρομικού κέντρου όπως απαιτείται, στα αντικείμενα της  οργάνωσης 
των λειτουργιών  του χώρου, της οργάνωσης της στάθμευσης των αυτοκινήτων,  της ασφαλούς και 
εύκολης διακίνησης, κυκλοφορίας και προστασίας των επισκεπτών κατά την άσκηση της χιονοδρομίας 
και των διαφόρων οργανωμένων δραστηριοτήτων εντός του χιονοδρομικού κέντρου, της κανονικής 
λειτουργίας των αναβατήρων, της αντιμετώπισης της τακτικής συντήρησης και των έκτακτων βλαβών 
του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού λόγω συνθηκών χρήσης και συνθηκών περιβάλλοντος, της 
ιατρικής κάλυψης του χιονοδρομικού κέντρου,  της  έκδοσης των εισιτηρίων και της είσπραξης και 
καταχώρησης των εσόδων, της λογιστικής διαχείρισης, της καθαριότητας του χώρου γενικότερα και 
των χώρων υγιεινής ειδικότερα, της υποβοήθησης ή αναπλήρωσης του προϊσταμένου εκμετάλλευσης 
των αναβατήρων σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της με αριθμ. Τ/10004/02 (ΦΕΚ 1339/8/16.10.2002) 
απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, της διάστρωσης και της ασφάλειας των πιστών, της κανονικής 
προετοιμασίας  και πλήρους διάστρωσης των πιστών και της ορθής σήμανσής τους, τον έγκαιρο 
έλεγχο  των συνθηκών τους για την άσκηση ασφαλούς χιονοδρομίας, της έγκαιρης ενημέρωσης της 
ιστοσελίδας του χιονοδρομικού κέντρου με τρέχουσες και επίκαιρες πληροφορίες λειτουργίας και 
συνθηκών για το χιονοδρομικό κέντρο, της παροχής επίσημων τηλεφωνικών πληροφοριών μέσω 
ειδικής χρήσης για το σκοπό αυτό κινητού τηλεφώνου όσον αφορά την τρέχουσα κατάσταση στο 
χιονοδρομικό κέντρο και της γενικής διαχείρισης όλων των ως άνω λειτουργιών. 

7. Την προετοιμασία των αναβατήρων πριν από την έναρξη λειτουργίας και ειδικότερα τις κάτωθι 
ενέργειες : 
ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ 
Σύμφωνα με τις περί χιονοδρομικών κέντρων διατάξεις και ειδικότερα την με αριθμ. Τ/10004/02 (ΦΕΚ 
1339/8/16.10.2002) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
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(α) Ετήσιος μαγνητοεπαγωγικός έλεγχος συρματόσχοινου έλξης τριών (3) συρόμενων αναβατήρων 
(ΣΑ1- ΧΙΟΝΟΤΡΥΠΑ), (ΣΑ2-ΚΑΡΤΑΛΚΑ) και (ΣΑ3-ΜΕΣΤΑ)  και ενός (1) τετραθέσιου εναέριου 
αποσυμπλεκόμενου αναβατήρα (ΕΑ1), έκδοση της σχετικής έκθεσης ελέγχου. Ο έλεγχος γίνεται με 
βάση τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 12927-6, ΕΝ 12927-7, ΕΝ 12927-8 
(β) Λειτουργικός έλεγχος εναέριου τετραθέσιου αποσυμπλεκόμενου  αναβατήρα ΕΑ1 (προβλεπόμενος 
έλεγχος Ε1), που περιλαμβάνει  δοκιμές με φορτίο του εναέριου αναβατήρα για την διαπίστωση της 
επάρκειας των συστημάτων κίνησης (κύριο σύστημα με ηλεκτρικό κινητήρα και σύστημα κίνησης 
ανάγκης με κινητήρα DIESEL), την αποτελεσματικότητα των φρένων, τη λειτουργία των συστημάτων 
αυτοματισμού και προστασίας. Έκδοση της τεχνικής έκθεσης ετήσιου ελέγχου Ε1. 
Λειτουργικός έλεγχος 3 συρόμενων αναβατήρων ΣΑ1, ΣΑ2, ΣΑ3, (προβλεπόμενος έλεγχος Ε1), που 
περιλαμβάνει  δοκιμές χωρίς φορτίο του αναβατήρα για την διαπίστωση της επάρκειας των 
συστημάτων κίνησης, την αποτελεσματικότητα των φρένων, τη λειτουργία των συστημάτων 
αυτοματισμού και προστασίας. Έκδοση της τεχνικής έκθεσης ετήσιου ελέγχου Ε1. 
Τα πιστοποιητικά Ε1 μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα αποσταλούν στην αρμόδια Υπηρεσία 
(ΕΥΠΑΤΕ) πριν την έναρξη λειτουργίας του ΧΚΦ. 
ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
(α) Εργασίες προετοιμασίας των αναβατήρων (ΕΑ1, ΣΑ1, ΣΑ2, ΣΑ3) και εργασίες κανονικής, συνήθους 
ετήσιας συντήρησης  όπως περιγράφονται στο εγχειρίδιο συντήρησης των αναβατήρων (πχ. λιπάνσεις, 
συσφίξεις, ηλεκτρολογική συντήρηση συστημάτων αυτοματισμών πυλώνων και σταθμών, συντήρηση 
καρεκλών και οργάνων έλξης,  κρέμασμα οργάνων έλξης 3 συρόμενων αναβατήρων). Προετοιμασία 
των τριών (3) αναβατήρων αρχαρίων για λειτουργία. 
(β) Προμήθεια και εγκατάσταση απαραίτητων βασικών υλικών και μικροϋλικών συνήθους ετήσιας 
συντήρησης (ελαστικά περιλαίμια συρόμενων αναβατήρων, ελαστικά περιλαίμια εναέριου 4θέσιου 
αναβατήρα, ειδικό γράσσο λιπάνσεων, καλώδια και μικροϋλικά γραμμής ασφαλείας πυλώνων, 
λιπαντικό και φίλτρα πετρελαιοκινητήρα IVECO εναέριου 4θέσιου αναβατήρα, κλπ). 

8. Την προετοιμασία, συντήρηση και επιθεώρηση (εργασία και αναλώσιμα) των υποδομών κατά  την 
διάρκεια της λειτουργίας ώστε να είναι σε δυνατότητα πλήρους  λειτουργίας και να διατηρείται σε 
καλή κατάσταση το σύνολο του εξοπλισμού του ΧΚΦ. 

9. Τη διενέργεια  μετά τη λήξη της χιονοδρομικής περιόδου 2018-2019 και το πέρας λειτουργίας του 
χιονοδρομικού κέντρου όλων  των απαραίτητων ενεργειών (συντήρηση θέρους) για την προστασία 
όλου του εξοπλισμού που πρέπει είτε να τεθεί σε κατάσταση εκτός λειτουργίας είτε να αποσυνδεθεί, 
και να φυλαχθεί και να τοποθετηθεί στους προβλεπόμενους χώρους.  

10. Την εκπαίδευση, πιστοποίηση, συγκρότηση και θέση σε ετοιμότητα  και τον εξοπλισμό της με τα 
κατάλληλα μέσα, ειδικής ομάδας διάσωσης από κατάλληλο προσωπικό, πιστοποιημένη βάση της 
ελληνικής νομοθεσίας, η οποία θα πρέπει να έχει δυνατότητα άμεσης επέμβασης και να είναι 
εκπαιδευμένη σε περιστατικά απεγκλωβισμού ατόμων από τους εναέριους αναβατήρες.  Το 
προσωπικό θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία ή εκπαίδευση στην αντιμετώπιση περιπτώσεων 
χιονοστιβάδων ή ανεύρεσης και διάσωσης χιονοδρόμων που έχουν χαθεί. Η ομάδα διάσωσης οφείλει 
να προσφέρει υπηρεσίες  σε κάθε κατάσταση ανάγκης που αφορά επισκέπτες του χιονοδρομικού 
κέντρου, όπως επίσης και στον δρόμο πρόσβασης του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού και 
ειδικότερα στα τελευταία τρία χιλιόμετρα προς το χιονοδρομικό κέντρο.  

11. Την πιστή τήρηση της τιμολογιακής πολιτικής και πολιτικής εισιτηρίων και την είσπραξη των εξ 
εισιτηρίων εσόδων για την χρήση των αναβατήρων  για λογαριασμό της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης. Ο ανάδοχος οφείλει να παρουσιάζει, όποτε ζητηθεί,  τα λογιστικά στοιχεία που 
αφορούν τις εισπράξεις εξ εισιτηρίων, ενώπιον εξουσιοδοτημένου προσωπικού της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. 

12. Την  προμήθεια και ενσωμάτωση των απαραίτητων μικροϋλικών  και αναλωσίμων για την κάλυψη των 
γενικών και ειδικών αναγκών λειτουργίας του ΧΚΦ. 

13. Την διάθεση και χρήση ενός κατάλληλου χιονοστρωτήρα πλήρως εξοπλισμένου για τις ανάγκες του 
ΧΚΦ (διάστρωση πιστών, ασφάλεια, κλπ), ο οποίος θα είναι  πετρελαιοκίνητος, TURBODIESEL με 
INTERCOOLER, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία EUROMOT III A ή νεότερος, ισχύος άνω των 
420 HP,  με ροπή στρέψης τουλάχιστον 1900Νm και χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου τουλάχιστον 
220 λίτρα, ικανό να κινείται σε κεκλιμένο χιονοσκεπές έδαφος με κλίση μέχρι 100% ανάλογα με τις 
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συνθήκες και την ποιότητα του χιονιού. Το μηχάνημα θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά και έγγραφα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

14. Την διάθεση και χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού/οχημάτων μεταφοράς προσωπικού τουλάχιστον 2 
Mini Bus και 1 Pick up 4x4, που θα πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα  πιστοποιητικά και 
έγγραφα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

15. Την διάθεση σε ετοιμότητα για χρήση του κατάλληλου λοιπού εξοπλισμού για την υποβοήθηση της 
λειτουργίας του ΧΚΦ, όπου και όταν απαιτείται (ενδεικτικά κατ’ελάχιστον 10 ασυρμάτων (VHF), 1 
snowmobile, 1 ATV, 1 αναβατήρα αρχαρίων, 1 κυλιόμενου τάπητα, εξοπλισμού συλλογής και 
διαχείρισης απορριμμάτων, κλπ). 

16. Την διάθεση όλων των απαραίτητων υπηρεσιών και σχετικών εξόδων, για την λειτουργία, ιατρείου, 
γραφείων, εκδοτηρίων εισιτηρίων, λογιστηρίου, διαχείρισης απορριμμάτων, επικοινωνίας, μεταφοράς 
προσωπικού και ανάγκης, εκπαίδευσης προσωπικού, ασφάλισης προσωπικού, αναγκαίες μισθώσεις 
εξοπλισμού, κλπ.  

17. Την διάθεση και χρήση του κατάλληλου για τις καιρικές συνθήκες και ομοιόμορφου εξοπλισμού 
ένδυσης του προσωπικού.  

18. Την λελογισμένη και απόλυτα σύμφωνα με τις ανάγκες του ΧΚΦ χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας που 
θα του παρέχει για το σκοπό αυτό η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.  

19. Την προμήθεια, προσκόμιση και χρήση των απαραίτητων για την λειτουργία του ΧΚΦ καυσίμων για 
θέρμανση και κίνηση όλων των υποδομών, εξοπλισμού, μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων 
(συμπεριλαμβανομένου του ασθενοφόρου) αντίστοιχα. 

20. Την εκτέλεση  της προληπτικής συντήρησης των εγκαταστάσεων  (αναβατήρων, διαστρωτικών 
μηχανημάτων, στοιχείων της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και της διανομής ηλεκτρικής ισχύος, κλπ) 
σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και όσα ορίζονται ειδικότερα στο Παράρτημα IΙΙ της 
παρούσης.  

21. Την κατασκευή της ιστοσελίδας του ΧΚΦ   ιδιοκτησίας της ΠΑΜΘ, με domain name  www.falakro.gr, 
με ενσωμάτωση όλων των πληροφοριών που αφορούν το ΧΚΦ όπως βρίσκονται επί τόπου είτε θα 
διατεθούν από την Π.Ε.Δράμας, την ανάληψη των εξόδων φιλοξενίας της σε κατάλληλο πάροχο για  
ένα  έτος, την συντήρησή της  και την ανελλιπή ενημέρωσή της κατά  την διάρκεια  της σύμβασης με 
όλη την απαραίτητη πληροφορία  για την τρέχουσα κατάσταση και την λειτουργία του χιονοδρομικού 
κέντρου, δηλαδή τη δημιουργία, σχεδιασμό  και προγραμματισμό ιστοτόπου και την συνεχή 
ενημέρωσή του αποτελούμενου από στατικές και δυναμικές σελίδες σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του ΜΕΡΟΥΣ Β (5) του παρόντος. 

22. Την παροχή τηλεφωνικών πληροφοριών για την τρέχουσα κατάσταση και την λειτουργία του 
χιονοδρομικού κέντρου από εξουσιοδοτημένο άτομο προς τους ενδιαφερόμενους  καθ’ όλη την 
διάρκεια της εβδομάδας μέσω δηλωμένης τηλεφωνικής γραμμής κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου 
(κωδικού Ν.Δράμας) πληροφοριών.  

23. Την ανάληψη κάθε άλλης υποχρέωσης που αν και δεν αναφέρεται ρητά ανωτέρω προκύπτει από τις 
απαιτήσεις της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων και από τους όρους γενικών 
ή ειδικών διατάξεων για τον διαχειριστή του χιονοδρομικού κέντρου. 

24. Τη θέση σε  ετοιμότητα  λειτουργίας του ΧΚΦ  κατά την περίοδο λειτουργίας σύμφωνα με το 
πρόγραμμα λειτουργίας του όπως θα επικαιροποιείται κάθε φορά και γενικά σύμφωνα με το κάτωθι  
ωράριο :  
Παρασκευή/Σαββάτο /Κυριακή και αργίες : από 9:00 έως 16:00 (τελευταία άνοδος χιονοδρόμου). 
Το χιονοδρομικό κέντρο θα λειτουργεί στο 100% της δυναμικότητας των εγκαταστάσεων και του 
εξοπλισμού του εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Μετά από έγκριση ή εντολή της 
Υπηρεσίας ή της Επιτροπής Παρακολούθησης, το χιονοδρομικό κέντρο δύναται να λειτουργεί σε 
μειωμένη δυναμικότητα εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, ανάλογα με την προσέλευση επισκεπτών ή 
άλλες ειδικές συνθήκες που αφορούν είτε κατάσταση εξοπλισμού είτε προσωρινές καιρικές συνθήκες 
ή γενικότερες συνθήκες χιόνωσης. 

25. Την εγκατάσταση και χρήση με δαπάνες του αναδόχου  σύγχρονου και συμβατού με την δομή των 
εγκαταστάσεων συστήματος ελέγχου εισιτηρίων. 

26. Την  παρακολούθηση της καλής λειτουργίας και συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων στην 
λειτουργία του ΧΚΦ και επίσης των ιδιωτών (μισθωτών καντινών, μισθωτών ειδών χιονοδρομίας και 
σχολών σκι, αναδόχου εκχιονισμού, κλπ) και η αναφορά στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
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Θράκης/Π.Ε.Δράμας περί τυχόν αντισυμβατικών και μη κανονικών συμπεριφορών εμπλεκομένων που 
δυσχεραίνουν την λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου και τον  συντονισμό όλων των παράλληλων 
δραστηριοτήτων εντός του χιονοδρομικού κέντρου για την άρτια εξυπηρέτηση των επισκεπτών.  

27. Την  συνεργασία με τον Ε.Ο.Σ. Δράμας και  η υποστήριξη κατά προτεραιότητα με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο (όσον αφορά την εξασφάλιση της πρόσβασης και την διάστρωση πιστών και δρόμων αντοχής, 
κλπ) την διοργάνωση και την προετοιμασία της διοργάνωσης χειμερινών αθλητικών εκδηλώσεων-
αγώνων που έχουν την έγκριση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και διοργανώνονται 
στο Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού, από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, από 
Αθλητικές Ομοσπονδίες, ή από τον Ε.Ο.Σ. Δράμας. Επίσης περιλαμβάνεται η υποχρέωση  συνεργασίας 
με τον Ε.Ο.Σ. Δράμας  και η υποβοήθηση (με την εξασφάλιση πρόσβασης και διάστρωση πιστών και 
δρόμων αντοχής, κλπ) την άσκηση των αθλητών του Ε.Ο.Σ. Δράμας στα αθλήματα χιονοδρομίας που 
δραστηριοποιείται ο σύλλογος βάσει προγράμματος που εγκρίνεται από την Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης, και η αναφορά  στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας/ Π.Ε.Δράμας τυχόν 
προβλημάτων που δημιουργούνται ή προκύπτουν από την συνεργασία αυτή. 

28. Την κατάθεση προτάσεων  
i. για  πρωτοβουλίες για την διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή του χιονοδρομικού 

κέντρου και την διεκπεραίωση με το δυναμικό του όσων εξ’ αυτών εγκρίνονται από την  
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας /Π.Ε. Δράμας. 

ii. για την διοργάνωση και την διεκπεραίωση με το δυναμικό του όσων εξ’ αυτών εγκρίνονται από 
την  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας /Π.Ε. Δράμας, ερευνών κοινής γνώμης και επισκεπτών 
με κάθε μέσο για την αμφίδρομη επικοινωνία προκειμένου να  βελτιώνεται η παροχή  
υπηρεσιών και η αποδοχή του χιονοδρομικού κέντρου.  

iii. για επαφές και συμφωνίες με τουριστικούς πράκτορες και άλλους τουριστικούς παράγοντες ή 
προορισμούς για την ευνοϊκά οικονομική για τους επισκεπτόμενους πρόσβαση στο 
Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού και την διεκπεραίωση με το δυναμικό του όσων εξ’ αυτών 
εγκρίνονται από την  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας /Π.Ε. Δράμας  

29. Την υποβολή προτάσεων σχετικά με την Τιμολογιακή Πολιτική και η διασφάλιση της τήρησής της.  
30. Τις ενέργειες για την μεταβίβαση προς καταχώρηση των πληροφοριών για  την κατάσταση 

λειτουργίας  του ΧΚΦ  στις βασικές ιστοσελίδες χιονοδρομίας πανελλήνιας και τοπικής κάλυψης.  
31. Την λειτουργία, την τήρηση σε καλή κατάσταση και την κίνηση του ασθενοφόρου που θα διατεθεί στο 

ΧΚΦ όποτε απαιτηθεί με κατάλληλο εκ του προσωπικού του κατά την διάρκεια της χιονοδρομικής 
περιόδου.  

32. Την λειτουργία του τετραθέσιου αποσυμπλεκόμενου αναβατήρα με όλους τους κανόνες ασφαλείας 
για περιορισμένο αριθμό ημερών κατά την θερινή περίοδο εντός της διάρκειας της σύμβασης για την 
υποστήριξη εκδηλώσεων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, μετά από σχετική εντολή της Υπηρεσίας. 
Στην συγκεκριμένη υποχρέωση συμπεριλαμβάνεται το άνοιγμα και η λειτουργία με τους χώρους 
υγιεινής σε λειτουργία και η επιτήρηση ασφαλείας του καφέ ‘’Χιονότρυπα’’, ως χώρος ξεκούρασης και 
θέας.  

Τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό από τον ανάδοχο μέσω της προσφοράς του είναι τα ελάχιστα 
απαιτούμενα στα πλαίσια της σύμβασης όμως το ελεγχόμενο αποτέλεσμα είναι ο σκοπός και το αντικείμενο 
της σύμβασης όπως ανωτέρω περιγράφεται και έναντι του οποίου υφίστανται επίσης κυρώσεις εάν δεν 
ικανοποιείται. 

Σε περίπτωση που προκληθούν καταστροφές στον εξοπλισμό του χιονοδρομικού κέντρου από αμέλεια ή 
κακούς χειρισμούς του προσωπικού του αναδόχου αυτές αποκαθίστανται πλήρως με ευθύνη και δαπάνες 
του αναδόχου. 
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 (5) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χ. Κ. ΦΑΛΑΚΡΟΥ ΠΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (*) 

         ΑΝΑΒΑΤΗΡΕΣ 

 

1. ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΟΣ ΑΠΟΣΥΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ (ΕΑ1) 
2. Βρίσκεται εγκαταστημένος εντός των παραχωρούμενων Τμημάτων Α και ΕΑ1  
3. Θέση: Οροπέδιο Αγ.Πνεύματος-Κορυφή Χιονότρυπα, Αφετηρία: υψόμετρο 1.725μ, 

Τερματισμός:  υψόμετρο 2.100μ. 
4. Λοιπά χαρακτηριστικά: 

- Κεκλιμένο μήκος γραμμής : 1.370,00 μ 
- Μεταφορική ικανότητα: 1.650 άτομα/ώρα (με δυνατότητα αύξησης στα 2.000 

άτομα/ώρα) 
- Ταχύτητα μεταφοράς : max. 5 μ/sec 
- Ισχύς- κίνηση (στη βάση) : 450 KW, ηλεκτροκίνητος, μέσω ιδιωτικού σταθμού και 

δικτύου διανομής μέσης τάσης και τοπικού ιδιωτικού υποσταθμού    
      

2. ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ (ΣΑ1) 
5. Βρίσκεται εγκαταστημένος εντός του παραχωρούμενου Τμήματος ΣΑ1  
6. Θέση Πλαγιά Προφήτη Ηλία, Αφετηρία: υψόμετρο 2.040μ, Τερματισμός:  υψόμετρο 2.225μ.  
7. Λοιπά χαρακτηριστικά: 

- Κεκλιμένο μήκος γραμμής : 680 μ 
- Μεταφορική ικανότητα: 900 άτομα/ώρα  
- Ταχύτητα μεταφοράς : max. 3,5 μ/sec 
- Ισχύς- κίνηση :75 KW, ηλεκτροκίνητος μέσω τοπικού Η/Ζ  
 

3. ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ (ΣΑ2) 
8. Βρίσκεται εγκαταστημένος εντός του παραχωρούμενου Τμήματος ΣΑ2  
9. Θέση : Πλαγιά Χιονότρυπας, Αφετηρία : υψόμετρο 1.956 μ, Τερματισμός : υψόμετρο 2.108 μ. 
10. Λοιπά χαρακτηριστικά: 

- Κεκλιμένο μήκος γραμμής : 480μ 
- Μεταφορική ικανότητα: 900 άτομα/ώρα  
- Ταχύτητα μεταφοράς : max. 3,5 μ/sec 
- Ισχύς- κίνηση : 45 KW, ηλεκτροκίνητος, μέσω ιδιωτικού δικτύου διανομής μέσης τάσης 

και τοπικού υποσταθμού    
 

4. ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ (ΣΑ3) 
11. Βρίσκεται εγκαταστημένος εντός του παραχωρούμενου Τμήματος ΣΑ3 εντός του 

παραχωρούμενου Τμήματος ΣΑ3  
12. Θέση : Πλαγιά Β.Α του οροπεδίου Αγ.Πνεύματος, Αφετηρία : υψόμετρο 1.740μ,  Τερματισμός : 

υψόμετρο 1.811μ. 
13. Λοιπά χαρακτηριστικά: 

- Κεκλιμένο μήκος γραμμής : 425,00μ 
- Μεταφορική ικανότητα: 900 άτομα/ώρα  
- Ταχύτητα μεταφοράς : max. 3,5μ/sec 
- Ισχύς - κίνηση: 30 KW, ηλεκτροκίνητος, από το ιδιωτικό δίκτυο διανομής χαμηλής 

τάσης 
 

5. ΑΝΑΒΑΤΗΡΕΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 

I. BABY LIFT 1   
Βρίσκεται εγκαταστημένος εντός του παραχωρούμενου Τμήματος Α  
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Τέθηκε σε λειτουργία  το 1988 
    Θέση : οροπέδιο Αγ. Πνεύματος  

Κεκλιμένο μήκος γραμμής : 230 μ 
Ισχύς : 5,5 KW, πετρελαιοκίνητος 
Εγκαταστάθηκε από  τον ΕΟΣ Δράμας και είναι ιδιοκτησίας του. 

II. BABY LIFT 2 
Βρίσκεται εγκαταστημένος εντός του παραχωρούμενου Τμήματος Α  
Τέθηκε σε λειτουργία  το 1997 

    Θέση : οροπέδιο Αγ. Πνεύματος  
Κεκλιμένο μήκος γραμμής :160 μ 
Ισχύς : 7,5 KW, πετρελαιοκίνητος  

III. BABY LIFT 3   
Βρίσκεται εγκαταστημένος σε προσωρινή θέση πλησίον του παραχωρούμενου Τμήματος 
ΣΑ4  
Χρησιμοποιείται ως συνδετικός αναβατήρας 
Τέθηκε σε λειτουργία  το 2001 

            Θέση : Πλαγιά Χιονότρυπας, Αφετηρία : υψόμετρο 2.020 μ,      
           Τερματισμός : υψόμετρο 2.100 μ  

Κεκλιμένο μήκος γραμμής :160 μ 
    Ισχύς : 11 KW, πετρελαιοκίνητος  

 

 

 ΚΤΙΣΜΑΤΑ 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ και W.C. ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

            Αποτελείται από: 

 Ισόγειο κτίριο σταθμού μηχανημάτων συνολικού εμβαδού περίπου 530,00 τ.μ. στο 
οροπέδιο του Αγίου Πνεύματος σε υψόμετρο 1.720μ. , εντός του παραχωρούμενου 
Τμήματος Α     
Περιλαμβάνει ενιαίο χώρο 370,00 τ.μ. για σταθμό μηχανημάτων, συνεργείο και αποθήκη,  
χώρους προσωπικού   60,00 τ.μ., ιατρείο 12,00 τ.μ., χώρους ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων (υποσταθμός, μέση τάση, χαμηλή τάση, Η/Ζ και λεβητοστάσιο) 60,00 τ.μ.  

 Ισόγειο κτίριο WC, 50 τ.μ., σε επαφή  και υποστηριζόμενο με παροχές από  το κτίριο 
μηχανημάτων. Περιέχει χώρους υγιεινής κοινού  (ανδρών, γυναικών, ΑΜΕΑ). 

 Αναψυκτήριο ‘’Χιονότρυπα’’ στην κορυφή Χιονότρυπα σε ύψος 2100μ. (συμμετέχει στη 
σύμβαση μόνο για τις ημέρες της προβλεπόμενης θερινής λειτουργίας) 

 

Το συνολικό συγκρότημα βρίσκεται εντός του παραχωρούμενου  Τμήματος Α, ενώ μέρος του 
βρίσκεται εντός του εξαιρούμενου τμήματος των 8.000,00 τ.μ., που έχει παραχωρηθεί στην 
ΓΓΑ και για χρήση στον Ε.Ο.Σ. Δράμας.   

 

  ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ    

 Ασφαλτοστρωμένος οδικός δακτύλιος με εγκάρσια σύνδεση στο Οροπέδιο του Αγ. Πνεύματος, 
εντός του παραχωρούμενου Τμήματος Α, συνολικού μήκους  περίπου 2.000 μ και πλάτους 14 
μ, χρησιμοποιούμενος  ως δρόμος κυκλοφορίας και χώρος στάθμευσης. 

 

 ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
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 Υποσταθμός κορυφής ηλεκτρικής τροφοδοσίας διθέσιου αναβατήρα (ΕΑ2), συρόμενου 
αναβατήρα (ΣΑ2) και αναψυκτηρίου στην κορυφή Χιονότρυπα, εντός του παραχωρούμενου 
Τμήματος ΕΑ2  

 Σταθμός διανομής μέσης τάσης και  ηλεκτρικής τροφοδοσίας τετραθέσιου αποσυμπλεκόμενου 
αναβατήρα (ΕΑ1) στο Οροπέδιο του Αγ. Πνεύματος, εντός του παραχωρούμενου Τμήματος Α  

 Σταθμός διανομής μέσης τάσης προς τον υποσταθμό κορυφής στο Οροπέδιο του Αγ. 
Πνεύματος, στα όρια του παραχωρούμενου Τμήματος Α  

 Σταθμός Η/Ζ για την ηλεκτρική τροφοδοσία του συρόμενου αναβατήρα (ΣΑ1), εντός του 
παραχωρούμενου Τμήματος ΣΑ1  

 Εγκατάσταση συλλογής και παροχής νερού χρήσης  
 Χιονοστρωτήρας PRINOTH T4S, ισχύος 320 ΗΡ. 

(*) 
Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε λειτουργία. 
Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στις παραχωρηθείσες εκτάσεις σύμφωνα με τις κατωτέρω ΚΥΑ και τον πίνακα συντεταγμένων του 
πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής όπως διαπιστώθηκαν επί του εδάφους: 
Ι.  Παραχωρηθείσες εκτάσεις σύμφωνα  με τις Κ.Υ.Α. με αριθμ. 96052/ 2668/ 22-10-2008/ Δνση Προστασίας Δασών/ Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και με αριθμ. 010375ΕΞ/15-11-2012 (ΦΕΚ Β 3500/31-12-2012) Υπουργών Οικονομικών, 
Εσωτερικών και Τουρισμού συνολικού εμβαδού 732.576,50 τ.μ.  

ΙΙ.  Συντεταγμένες (Ε.Γ.Σ.Α. 87)  των κορυφών των παραχωρηθέντων τμημάτων  όπως ευρέθησαν επί τόπου και καταγράφονται στο 
με αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ 5874/25-9-2013 Τοπογραφικό Διάγραμμα 

Οι ανωτέρω αποφάσεις είναι διαθέσιμες για επίδειξη στους ενδιαφερομένους κατά το μέτρο που αφορά την παρούσα. 

(6)  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Στα πλαίσια υλοποίησης της παρούσας σύμβασης για τη λειτουργία του Χ.Κ.Φ. η ΠΑΜΘ/Π.Ε. Δράμας έχει 
αναλάβει την υλοποίηση των κάτωθι υποχρεώσεων : 

 Διάθεση όλου του υφιστάμενου εξοπλισμού του ΧΚΦ (κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές 
εγκαταστάσεις και τουριστικούς χιονοδρομικούς αναβατήρες, είτε είναι ιδιόκτητοι, παραχωρημένοι ή 
μισθωμένοι, όλης της υφιστάμενης παρακαταθήκης οχημάτων, ειδικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
υλικών κλπ) σε κατάσταση ετοιμότητας. 

 Εξασφάλιση, μέσω δράσεων εκχιονισμού, της απρόσκοπτης πρόσβασης  προς το Χιονοδρομικό Κέντρο 
Φαλακρού και στον δακτύλιο κυκλοφορίας και πάρκινγκ στο οροπέδιο του Αγίου Πνεύματος. 

 Κάλυψη τεχνικά και οικονομικά της ηλεκτροδότησης του ΧΚΦ. 
 Η επικαιροποίηση - έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας του Χ.Κ.Φ. καθώς και της Τιμολογιακής Πολιτικής. 
 
 
ΜΕΡΟΣ Β - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(1) ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ  

 

Τεχνική – Διοικητική Διαχείριση χειμερινής περιόδου 
Ελάχιστο Προσωπικό 

α.α. Τμήμα Περιγραφή Θέσης 
Αριθμός 
ατόμων 

1. 
Οργάνωση και 
Διοίκηση αναδόχου 

Διευθυντής έργου/ 
Τεχνικός Ασφαλείας, 
Προϊστάμενος Εκμετάλλευσης 
Αναβατήρων 

1 

Εργοδηγός- συντονιστής ομάδας 
διαχείρισης αναβατήρων 

1 2. Τεχνική διαχείριση και 
λειτουργία 
αναβατήρων Α’ Χειριστής Αναβατήρα 3 



 

Σελίδα 53 

Β’ Χειριστής Αναβατήρα 2 

Γ’ Χειριστής Αναβατήρα  8 

3. 
Τεχνική διαχείριση 
Χιονοδρομίας 

Επόπτης χιονοδρομίας - Πιστέρ 1 

4. 
Διάστρωση Πιστών - 
Εκχιονισμός Χειριστής  Διαστρωτικού 2 

5. Εκδοτήρια καρτών  Προσωπικό εκδοτηρίων 1 

6. Πάρκινκ Παρκαδόρος  2 

7. Ιατρείο Ιατρός 1 

8. Καθαριότητα Καθαρίστρια 1 

 

(2) ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

(2α) Λειτουργία  χιονοδρομικού κέντρου. 

Ελέγχεται η καλή και ασφαλής λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου, η τήρηση των γενικών και ειδικών 
διατάξεων, εξυπηρέτηση των επισκεπτών σε όλα τα επίπεδα, από την αρχική ενημέρωση μέσω  
ιστοσελίδας τηλεφώνου και λοιπών μέσων, κατά την άφιξη και την επί τόπου ενημέρωση μέχρι την 
ασφαλή χιονοδρομία και άνετη επιστροφή.   

(2β) Κατάσταση πιστών. 

Ελέγχεται η κατάσταση των πιστών από άποψη σήμανσης, ασφάλεια και ποιότητα διάστρωσης και η 
παρουσία του προσωπικού ελέγχου. Ελέγχεται επίσης η προετοιμασία για την πλήρη ετοιμότητα κατά τις 
ημέρες λειτουργίας.  

(2γ) Συντήρηση εξοπλισμού και ποιότητα χειρισμών. 

Ελέγχεται η  εκτέλεση όλων των υποχρεώσεων συντήρησης, όπως καταγράφονται στο αντικείμενο του 
έργου, και του εγκεκριμένου προγράμματος συντήρησης του εξοπλισμού και η τήρηση των προδιαγραφών 
των σχετικών κανονισμών και οι σχετικές καταγραφές στο βιβλίο συντήρησης. Ελέγχεται επίσης στα 
πλαίσια αυτά η ποιότητα  χειρισμών που διασφαλίζουν την προστασία του εξοπλισμού από βλάβες και 
αστοχίες και της αποσυναρμολόγησης και φύλαξης.  

(2δ)  Ετοιμότητα της ομάδας διάσωσης και απεγκλωβισμού. 

Ελέγχεται η ετοιμότητα της ομάδας διάσωσης να αντιμετωπίσει  περιστατικά απεγκλωβισμού ατόμων από 
τους εναέριους αναβατήρες, στην αντιμετώπιση περιπτώσεων χιονοστιβάδων ή ανεύρεσης και διάσωσης 
χιονοδρόμων που έχουν χαθεί όπως επίσης και στην παροχή βοήθειας στο δρόμο πρόσβασης του 
Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού.  

(2ε)  Παροχή καλών υπηρεσιών και καθαριότητα χώρων. 

Ελέγχεται η συμπεριφορά του προσωπικού προς τους επισκέπτες, η παροχή έγκυρων πληροφοριών, η 
καθαριότητα των χώρων ευθύνης του αναδόχου και η διαδικασία  έλεγχου και αναφορών του αναδόχου 
προς την Επιτροπή Παρακολούθησης σχετικά με τρίτους που βλάπτουν με κακές πρακτικές την εικόνα του 
χιονοδρομικού κέντρου. 

 

(3) ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ   

Τα παραδοτέα του διακηρυσσόμενου έργου συνδέονται ακριβώς με τις υπό υλοποίηση δράσεις του 
έργου, και είναι κατ’ ελάχιστο τα εξής : 
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- Παραδοτέο 1 :  Διασφάλιση των απαραίτητων ενεργειών προετοιμασίας, συντήρησης και 
αποκατάστασης, υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, όπως ορίζονται στο αντικείμενο του έργου 
και τις προδιαγραφές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, 24 ώρες την ημέρα. Αναφέρεται στην 
κατάσταση (α) της σύμβασης. 

- Παραδοτέο 2 :  Αποτελεσματική λειτουργία σε αντιστοιχία  με τις καιρικές συνθήκες και τους 
κανονισμούς, με ταυτόχρονη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση χωρίς προβλήματα όλων των 
δραστηριοτήτων του χιονοδρομικού κέντρου υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, κατά την 
διάρκεια της περιόδου και του ωραρίου λειτουργίας, όπως ορίζονται στο αντικείμενο του έργου 
και τις προδιαγραφές. Αναφέρεται στην κατάσταση (β) της σύμβασης. 

 

(4) ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ   

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων του έργου παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα. 

Επειδή η υλοποίηση των δράσεων του παρόντος έργου συνδέεται άμεσα με την κανονική λειτουργία του 
Χ.Κ. Φαλακρού ο ανάδοχος του παρόντος έργου υποχρεούται να διαθέτει ετοιμότητα εναλλαγών και 
τροποποιήσεων στην κατάσταση της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που η υπογραφή της σύμβασης καθυστερήσει μετατίθενται εκ του λόγου αυτού μόνον οι 
δράσεις που άμεσα και χρονικά επηρεάζονται. 

Αριθμός 
δράσης-
παραδοτέου 

Συνοπτικός τίτλος δράσης Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  

 

1 

Διασφάλιση των απαραίτητων ενεργειών 
προετοιμασίας, συντήρησης και 
αποκατάστασης, υπό οποιεσδήποτε 
καιρικές συνθήκες, όπως ορίζονται στο 
αντικείμενο του έργου και τις 
προδιαγραφές καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης, 24 ώρες την ημέρα. 

 

120 ημέρες από την σύναψη της 
σύμβασης και σύμφωνα με το 
πρόγραμμα λειτουργίας και τις 
εντολές της υπηρεσίας 

 

 

2 

Αποτελεσματική λειτουργία σε αντιστοιχία  
με τις καιρικές συνθήκες και τους 
κανονισμούς, με ταυτόχρονη διευκόλυνση 
και εξυπηρέτηση χωρίς προβλήματα όλων 
των δραστηριοτήτων του χιονοδρομικού 
κέντρου υπό οποιεσδήποτε καιρικές 
συνθήκες, κατά την διάρκεια της περιόδου 
και του ωραρίου λειτουργίας, όπως 
ορίζονται στο αντικείμενο του έργου και τις 
προδιαγραφές. 

 

64 ημέρες σύμφωνα με το 
πρόγραμμα λειτουργίας και τις 
εντολές της υπηρεσίας  

 

 

 (5)  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Χ.Κ. ΦΑΛΑΚΡΟΥ 

Η ιστοσελίδα που θα κατασκευαστεί, απαιτείται να πληροί τις κάτωθι προδιαγραφές: 
- Απλό και φιλικό σύστημα διαχείρισης που να χαρακτηρίζεται από επεκτασιμότητα (expandability) και 
διαχειρισιμότητα (manageability), δηλαδή σύστημα διεπαφής (interface) στο οποίο ο χρήστης θα μπορεί 
με απλό τρόπο να προβαίνει σε προσθήκη παντός τύπου κειμένων και αρχείων, σε διαμόρφωση 
υπαρχόντων ενοτήτων, καθώς και σε προσθαφαίρεση διαφόρων αρχείων βίντεο, ήχου, εικόνων κ.λπ. 
- Προβολή των 10, τουλάχιστον, νεότερων δελτίων τύπου. 
- Δημιουργία ιστοσελίδας σε Ελληνικά και Αγγλικά και με δυνατότητα προσθήκης και άλλων γλωσσών. 
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- Φόρμα εγγραφής στην ιστοσελίδα. 
- Αποθήκευση στοιχείων των επισκεπτών της ιστοσελίδας. 
- Δημιουργία φόρμας επικοινωνίας για καταχώρηση στοιχείων επισκέπτη. 
- Αυτόματη αποστολή επιβεβαιωτικών e-mails στους επισκέπτες της σελίδας. 
- Διαχειριστική πλατφόρμα τελευταίας γενιάς. 
- Σελίδα με τα συνεργαζόμενα links (φορέων, εταίρων, υπουργείων κ.λπ.). 
- Διαχείριση δικαιωμάτων προσπέλασης: δυνατότητα διαφοροποίησης επιπέδου 
πρόσβασης του κάθε χρήστη στις πληροφορίες της ιστοσελίδας με τη χρήση κωδικών 
πρόσβασης (Username-Password). 
- Δυνατότητα αποστολής e-mail υπενθύμισης κωδικού πρόσβασης στα  εγγεγραμμένα 
μέλη. 
- Σελίδα με συνεντεύξεις και πρόσωπα. 
- Εύχρηστη εσωτερική μηχανή αναζήτησης ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να βρει 
εύκολα, με λέξεις κλειδιά, ό,τι τον ενδιαφέρει. 
- Χάρτη ιστοσελίδας (site map). 
- Ενότητα F.A.Q. για τους επισκέπτες η οποία θα είναι εύκολη στην χρήση. 
- Δυνατότητα δημιουργίας δημοσκοπήσεων υπό τη μορφή polls. 
- Δυνατότητα δημιουργίας και εγκατάστασης εφαρμογής forum (διαλόγου): 
o Ειδικό υποσύστημα  εγγραφής χρηστών (εγγεγραμμένα μέλη). 
o Τα  εγγεγραμμένα μέλη θα  έχουν δυνατότητα: 
i. Συμμετοχής στο forum. 
ii. Ανάρτησης δημοσιεύσεων (σε συγκεκριμένες ενότητες). 
- Ειδική κατηγορία «Νέα» (News): Δυνατότητα εγγραφής και διαχείρισης νέων συμβάντων. 
- Δυνατότητα παροχής newsletter προς τα μέλη της ιστοσελίδας. 
- Rss Feeds. 
 

 

ΜΕΡΟΣ Γ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(1) ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης, με ΦΠΑ  :  246.512,00€  

(2) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται: 

 από τον  Τακτικό Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας ΑΜΘ , με Κ.Α.Ε : 
1071.9899.0003  

 (3) ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΧΚΦ  ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Τα κατ’ αποκοπή τιμήματα των καταστάσεων (α) και (β) της σύμβασης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 
1.3  της παρούσης, αναλύονται περαιτέρω ανά εγκατάσταση αναφοράς που συμμετέχει στη λειτουργία 
του Χ.Κ.Φ. βάσει των ποσοστών του κατωτέρω  πίνακα.  

Για την καταβολή του οικονομικού τιμήματος, που διαμορφώνεται ανάλογα βάσει του ημερήσιου κατ’ 
αποκοπή αντίτιμου των δύο καταστάσεων της σύμβασης και των αντίστοιχων ενεργών ημερών, 
προβλέπεται συμβατικός τρόπος πληρωμής που ανάγεται ημερησίως στις εγκαταστάσεις αναφοράς του 
χιονοδρομικού κέντρου, όπως καταγράφονται στον κατωτέρω  πίνακα  με την αντίστοιχη ποσοστιαία 
συμμετοχή τους στο κατ’ αποκοπή τίμημα.  

Στις τιμές που διαμορφώνονται με την εφαρμογή των ποσοστών του κατωτέρω πίνακα περιλαμβάνεται 
ανηγμένη η αξία κάθε απαιτούμενης δαπάνης, όπως  η συνεχής διάθεση και παρουσία του αναγκαίου 
ειδικευμένου ή ανειδικεύτου προσωπικού (περιλαμβανομένης μετακίνησης και διαμονής) και η 
προμήθεια, χρήση, διάθεση  και ανάλωση κάθε απαραίτητου εξοπλισμού, υλικού ή μικροϋλικού, επί 
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τόπου ή εκτός τόπου του έργου, και γενικότερα η ανάληψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την 
πλήρη εκτέλεση όλων των διαδικασιών και υποχρεώσεων που αφορούν την υλοποίηση του έργου. 

 

Εγκαταστάσεις και σχετιζόμενες εργασίες αναφοράς και ποσοστιαία συμμετοχή τους στα 
κατ’ αποκοπή τιμήματα των καταστάσεων της σύμβασης 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤ’ 

ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ                   
(%)                       

α/α 

«Λειτουργία Χιονοδρομικού Κέντρου 
Φαλακρού για την χιονοδρομική περίοδο 
2018-2019»/  Εγκαταστάσεις αναφοράς (*) 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

(α)  

της σύμβασης 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

(β)  

της σύμβασης 

1. ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΟΣ ΑΠΟΣΥΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΣ 
ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ (ΕΑ1) 

συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας και 
εξυπηρετούμενων πιστών,  δρόμων και 
διαδρόμων πρόσβασης ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

 

 

 

30 

 

 

 

30 

2. ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ (ΣΑ1) &  

ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ (BABY LIFT)  3  

συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας και 
εξυπηρετούμενων πιστών,  δρόμων και 
διαδρόμων πρόσβασης 

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

 

 

 

20 

 

 

 

20 

3. ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ (ΣΑ2)  

συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας και 
εξυπηρετούμενων πιστών,  δρόμων και 
διαδρόμων πρόσβασης ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

 

 

10 

 

 

10 

4. ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ (ΣΑ3)  

συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας και 
εξυπηρετούμενων πιστών,  δρόμων και 
διαδρόμων πρόσβασης ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

 

 

10 

 

 

10 
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5. ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ  ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 
(BABY LIFT)   1 

συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας και 
εξυπηρετούμενων πιστών,  δρόμων και 
διαδρόμων πρόσβασης 

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

 

 

10 

 

 

10 

6. ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ  ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ  
(BABY LIFT)  2 

συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας και 
εξυπηρετούμενων πιστών,  δρόμων και 
διαδρόμων πρόσβασης 

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

 

 

 

10 

 

 

 

10 

7. ΛΟΙΠΕΣ Η/Μ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας, δρόμων και 
διαδρόμων πρόσβασης 

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

 

 

10 

 

 

10 

                       ΣΥΝΟΛΟ 100 100 

 

 

 

(4) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ     

Οι εισπράξεις από τα εκδιδόμενα εισιτήρια για την χρήση των αναβατήρων είναι έσοδα της ΠΑΜΘ και 
διενεργούνται για λογαριασμό της από τον ανάδοχο μέσω του λογιστηρίου του. Τα ποσά που αντιστοιχούν 
στα έσοδα εξ εισιτηρίων αποδίδονται στην ΠΑΜΘ με κατάλληλη λογιστική πράξη, ως έσοδά της εξ 
εισιτηρίων του ΧΚΦ για τη χιονοδρομική περίοδο 2018-2019.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ – Συντήρηση Εγκαταστάσεων Χ.Κ.Φαλακρού 

Ως «Συντήρηση» γενικά, ορίζεται κάθε συντήρηση, επιθεώρηση, τροποποίηση, επισκευή, αντικατάσταση, 
αποκατάσταση, επανένταξη, αναβάθμιση οποιουδήποτε τμήματος των εγκαταστάσεων / μηχανημάτων / 
εξοπλισμών του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού η οποία θα συνοδεύεται από την έκδοση αναφοράς 
από τον διαχειριστή. Η Συντήρηση διακρίνεται σε Προληπτική – Προγραμματισμένη και Έκτακτη – 
Διορθωτική. Ο διαχειριστής βαρύνεται με όλες τις εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού του 
χιονοδρομικού κέντρου. 

Η συντήρηση των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, των αναβατήρων και των 
μηχανημάτων έργου θα γίνεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τις οδηγίες του 
εκάστοτε κατασκευαστή σύμφωνα με το εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης. Ειδικότερα στους 
αναβατήρες θα τηρηθούν τα όσα ορίζονται στην απόφαση Τ/10004/02-ΦΕΚ 1339/8/16.10.2002- Έγκριση 
κανονισμού λειτουργίας τουριστικών αναβατήρων και των παραρτημάτων που αφορούν διάσωση 
επιβατών και λειτουργία χιονοδρομικών κέντρων, του υφυπουργού Ανάπτυξης και στην οδηγία 
2000/9/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου.  
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Ο διαχειριστής  είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλες τις εργασίες προληπτικής συντήρησης των 
αναβατήρων, κατά την περίοδο της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με το χρονικό προγραμματισμό 
συντηρήσεων και τους προγενέστερους ελέγχους που έγιναν στο παρελθόν στο χιονοδρομικό κέντρο. 

Προληπτική – Προγραμματισμένη Συντήρηση  

Οι Υπηρεσίες Προληπτικής Συντήρησης περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση 
της αποτελεσματικής λειτουργίας των αναβατήρων-Η/Μ εγκαταστάσεων – εξοπλισμού του Χιονοδρομικού 
Κέντρου Φαλακρού και για την επιμήκυνση του χρόνου ζωής τους, ενόψει της φθοράς, της παλαιότητας 
και του συνολικού πραγματικού χρόνου λειτουργίας τους. Ο διαχειριστής  αναλαμβάνει να εκτελέσει 
συνολικά όλες τις εργασίες Προληπτικής Συντήρησης σύμφωνα με το εκάστοτε πρόγραμμα συντήρησης 
του κατασκευαστή ή προμηθευτή του κάθε μηχανήματος που θα περιέλθει στη χρήση του. 

Ο διαχειριστής με την έναρξη της Σύμβασης οφείλει να ακολουθεί πιστά το εγκεκριμένο πρόγραμμα 
Προληπτικής Συντήρησης στο οποίο θα συμπεριληφθούν και οι όποιες πρόσθετες εργασίες κρίνει 
σκόπιμες για την άριστη και ασφαλή παροχή των υπηρεσιών της Προληπτικής Συντήρησης. Ο διαχειριστής 
κατά το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι και την ημερομηνία  έγκρισης του 
Προγράμματος Συντήρησης από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης θα ενεργεί σύμφωνα με 
το δικό του προσωρινά υποβληθέν Πρόγραμμα Συντήρησης φέροντας ακέραια την ευθύνη κάλυψης των 
Απαιτήσεων της παρούσας.   

Σε περίπτωση βλάβης η οποία οφείλεται σε ελλιπή ή ανεπαρκή Προληπτική Συντήρηση (η οποία θα 
προκύπτει από τη μη τήρηση ή την καθυστερημένη τήρηση του Προγράμματος Συντήρησης με ευθύνη του 
διαχειριστή) ή σε κακό χειρισμό ή σε κακοτεχνίες του διαχειριστή, ο διαχειριστής θα βαρύνεται επιπλέον 
με το κόστος του ανταλλακτικού που είναι απαραίτητο για την αποκατάσταση της βλάβης. Οι εργασίες 
συντήρησης με τις σχετικές ημερομηνίες θα προκύπτουν από το βιβλίο συντήρησης της κάθε κατηγορίας 
εγκατάστασης-στοιχείου εξοπλισμού. 

Ο διαχειριστής οφείλει να συμπληρώνει κατάλληλο έντυπο με ¨ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ¨ όπου θα 
καταγράφονται όλες οι εργασίες συντήρησης ημερολογιακά. Κάθε κτίριο, μηχάνημα, εξοπλισμός θα 
διαθέτει το δικό του μοναδικό αρχείο συντήρησης όπου θα αρχειοθετούνται όλες οι αναφορές 
συντήρησης είτε του προσωπικού του διαχειριστή είτε εξωτερικών συνεργείων που εκτελούν εργασίες για 
λογαριασμό του διαχειριστή. 

Έκτακτη – Διορθωτική Συντήρηση 

Ως εργασίες έκτακτης – διορθωτικής συντήρησης περιλαμβάνονται αντικαταστάσεις υλικών ή 
επιδιορθώσεις εξαρτημάτων που δεν οφείλονται σε κακή χρήση του εξοπλισμού από τον διαχειριστή, 
αλλά προκύπτουν αναγκαίες μετά από ελέγχους, αυτοψίες, επιθεωρήσεις ή βλάβες που οφείλονται στην 
προγενέστερη πολυετή λειτουργία του εξοπλισμού, στην παλαιότητα του εξοπλισμού, στο τέλος της 
τεχνικής ζωής κάποιων εξαρτημάτων, σε πιθανές οδηγίες προληπτικής αντικατάστασης κρίσιμων 
εξαρτημάτων ασφαλείας που πλέον δεν πληρούν τις προδιαγραφές. Οι δαπάνες προμήθειας υλικών και 
εκτέλεσης εργασιών της έκτακτης και διορθωτικής συντήρησης δεν βαρύνουν τον διαχειριστή της 
παρούσας σύμβασης, αλλά την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.      

Βασικές αρχές προγραμματισμού Συντήρησης  

Ο διαχειριστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να πραγματοποιεί ανελλιπώς με την κατ’ ελάχιστο ζητούμενη 
συχνότητα στο εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστή του κάθε μηχανήματος ανά κατηγορία και είδος 
εγκατάστασης / εξοπλισμού περιοδικότητα, και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο την 
ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, προληπτική «Περιοδική Συντήρηση», η οποία θα περιλαμβάνει 
κατ’ ελάχιστο αναλυτικά τις εργασίες που αναφέρονται στα εγχειρίδια και στην ισχύουσα νομοθεσία, συν 
όποιες άλλες κρίνει απαραίτητες για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων – στοιχείων των 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμών του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού.  

Ο διαχειριστής οφείλει να ελέγξει τα εγχειρίδια συντήρησης που υπάρχουν στη διάθεση του 
Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού και να συμπληρώσει αν το κρίνει απαραίτητο ή εάν είναι ελλιπή. 
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Προγράμματα συντήρησης 

Ο διαχειριστής υποχρεούται να έχει συντάξει και υποβάλει προς έγκριση το  Πρόγραμμα Συντήρησης 
κτιρίων, αναβατήρων – Η/Μ εγκαταστάσεων – εξοπλισμών για όλη τη διάρκεια της σύμβασης σε 10 
ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. 

Ο διαχειριστής προβαίνει στην προμήθεια, χρήση και εγκατάσταση των  αναλωσίμων για τις εργασίες 
Προληπτικής Συντήρησης. Ενδεικτικά αναφέρονται : 

 Λιπαντικά μηχανών πάσης φύσεως, λάδια υδραυλικών συστημάτων και σχετικά φίλτρα. 
 Ψυκτικό υγρό. 
 Μικροϋλικά υδραυλικών εργασιών. 
 Ιμάντες κινητήρων 
 Φίλτρα μηχανών εσωτερικής καύσης και υδραυλικών συστημάτων 
 Ράουλα αναβατήρων, ελαστικά περιλαίμια ράουλων, σωλήνες υψηλής πίεσης  συστημάτων 

ελέγχου εκτροχιασμού συρματόσχοινου, ηλεκτρολογικές ασφάλειες κάθε τύπου, ρουλεμάν, βίδες 
και λοιπά μικροϋλικά αναβατήρων 

 Υλικά και ανταλλακτικά για την επισκευή των οργάνων έλξης των συρόμενων αναβατήρων (σχοινί, 
τακάκια φρένων, ελατήρια, πιατάκια, κλπ) 

 Στεγανοποιητικές τσιμούχες 
 Λάμες ερπυστριών χιονοστρωτήρων 
 Χρώματα για λοιπά υλικά για χρωματισμούς εξωτερικών επιφανειών 
 Λοιπά αναγκαία υλικά και μικροϋλικά 

 

Όλα τα εξαρτήματα και ανταλλακτικά που ενσωματώνονται στον εξοπλισμό του Χιονοδρομικού 
Κέντρου Φαλακρού, πρέπει να είναι κατασκευασμένα από την εκάστοτε εταιρία κατασκευής του κάθε 
οχήματος, μηχανήματος ή αναβατήρα.   

Τα κρίσιμα εξαρτήματα ασφαλείας (πχ συρματόσχοινα, κλπ), τα οποία,  θα συνοδεύονται απαραίτητα 
από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά. 

Ο διαχειριστής οφείλει, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, να διατηρεί απόθεμα αναλωσίμων και 
κρίσιμων ανταλλακτικών για την άμεση αποκατάσταση των βλαβών και την ελαχιστοποίηση του 
χρόνου ακινησίας των μηχανημάτων/ εξοπλισμού/ αναβατήρων. Ο διαχειριστής σε 10 ημέρες από την 
υπογραφή της σύμβασης θα υποβάλλει λίστα με τα αναγκαία ανταλλακτικά για έγκριση και 
προμήθεια από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.  

Ο διαχειριστής οφείλει να φροντίζει για την αντικατάσταση υλικών ή ανταλλακτικών του αποθέματος 
ασφαλείας (είτε της δικής του αρμοδιότητας είτε της Περιφέρειας) που χρησιμοποιεί σε χρονικό 
διάστημα μικρότερο των 15 ημερών κατά τη χειμερινή περίοδο λειτουργίας. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Τεχνική Προσφορά 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 
µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον η τεχνική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
συστήματος, ο Οικονομικός Φορέας επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία. 

 Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώνει στην Τεχνική του Προσφορά τον τρόπο ικανοποίησης 
όλων των προϋποθέσεων και απαιτήσεων του έργου που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη και 
παρατίθεται στο Παράρτημα Ι.  
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Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

Γενικά    

Συμμόρφωση ως προς τους 
όρους της διακήρυξης και των 
Παραρτημάτων 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία εκείνα που 
διασφαλίζουν την ποιότητα των εργασιών την δυνατότητα διαθεσιμότητας του κατάλληλου εξοπλισμού 
και προσωπικού και αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα του υποψηφίου. 

Η τεχνική προσφορά του αναδόχου πρέπει να περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο ο υποψήφιος 
ανάδοχος σκοπεύει να υλοποιήσει το έργο  και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του, οργανωτικά, 
ποιοτικά, ποσοτικά, χρονικά, και τοπικά. 
Η περιγραφή υλοποίησης του έργου θα αναφέρει, λύσεις, συνεργασίες, απασχολούμενο προσωπικό, 
μέσα, μεθοδολογία και πρωτοβουλίες, διάρκειες δράσεων, εμπλεκόμενους, αξιοποίηση υποδομών και 
επιτυγχανόμενα  αποτελέσματα. Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρει την ευελιξία  ανταπόκρισης στις 
δυναμικές συνθήκες υλοποίησης του έργου και ειδικότερα στην δυνατότητα αυξημένης ετοιμότητας 
ανταπόκρισης και την δυνατότητα ταυτόχρονης (παράλληλης) υποστήριξης διαφορετικών δράσεων του 
έργου. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV– Πίνακας Ομάδας Έργου  

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ (*) 

 ΕΡΓΟ : «Λειτουργία Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού για την χιονοδρομική περίοδο 2018-2019»   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Φυσικό / Νομικό πρόσωπο: 

Ονοματεπώνυμο στελέχους Θέση στην Ομάδα Καθήκοντα 

   
   
   
   
   
   
   
  (*) Συμπληρώνεται με επιπλέον σειρές ανάλογα με την σύνθεση της ομάδας έργου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –ΤΕΥΔ  

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν υποχρεωτικά το ΤΕΥΔ ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή 
αρχείου τύπου pdf και ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

Το ΤΕΥΔ θα διατίθεται σε μορφή αρχείου .pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο από την Αναθέτουσα Αρχή αλλά 
και σε επεξεργάσιμη μορφή (μορφή αρχείου .doc) στο διαδικτυακό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με την 
παρούσα Διακήρυξη. 
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