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Π Ρ Ο Υ Ε Θ Ρ Ο    Δ Θ Α Γ Ω Ν Θ  Μ Ο  

 

 

Α Π Ο Φ Α  Η 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΙΟΤ ΣΑΜΕΘΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Μ.Θ. 
 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 190 έσο 193 «Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο»  ηνπ Ν. 

3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α΄) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

2. Σνλ Καλνληζκφ Οηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο & Γηαρείξηζεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Σακείσλ 

Αλάπηπμεο (ΦΔΚ 78/04-02-98 Β΄). 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95 “Πεξί Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ Σνκέα & Ρπζκίζεηο 

ζπλαθψλ ζεκάησλ” (ΦΔΚ 19 Α΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2362/95 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ 

Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 247 Α΄). 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 60/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο 

ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ (πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ)» (ΦΔΚ 64 Α΄).  

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ 150 Α΄) “Πεξί Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ 

Γεκνζίνπ”.  

7. Σελ αξίζ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΔΚ 1291/11-8-2010 Β¨) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ κε ηελ νπνία αλαπξνζαξκφδνληαη ηα πνζά γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε 

έξγσλ. 

8. Σν έξγν «through pREvention to Preserve the natural beauty Of the 

Rhodope mounTain  / REPORT’» 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ –ΘΡΑΚΗ 

Σκήκα Δπηζηεκνληθνηερληθήο Τπνζηήξημεο & Τινπνίεζεο Πξνγξακκάησλ                                         
 
Σαρ. Γ/λζε : Γ. Σζεηηλέ 7 ∙ 69100 ∙  Κνκνηελή 
Πιεξνθνξίεο : Υνπβαξδάο Κσλζηαληίλνο  
Σειέθσλν  : 25310 83012 
Fax  : 25310 83029 
e-mail  : chouvi@gmail.com 

 

 
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΙΣΤΟ 
Κνκνηελή,  24/02/2012     

Αξ. Πξση.: 889 
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9. Σελ απφ 20/02/2012 εηζήγεζε ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ έξγνπ.  

10. Σελ αξηζ. 843/22-02-2012 (ΑΓΑ: ΒΟΕ8ΟΡΡΦ-4ΡΠ ) Απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. 

ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σακείνπ Αλάπηπμεο Α.Μ.Θ., πεξί έγθξηζεο  νηθνλνκηθήο δαπάλεο 

γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ 

 

1. Πξνθεξχζζνπκε πξφρεηξν δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Καλνληζκνχ 

Οηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο & Γηαρείξηζεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Σακείσλ Αλάπηπμεο (ΦΔΚ 78/04-

02-98 Β΄) κε ηίηιν «Παροτή σπηρεζιών εμπειρογνώμονα» για ηην σλοποίηζη ηων 

ενεργειών «WP5: Δημιοσργία ενός ζσζηήμαηος προειδοποίηζης πσρκαγιών» 

και « WP6.2.: Ιοινή καηάρηιζη (εργαζηήριο) εμπειρογνωμόνων ζηη λειηοσργία 

ηοσ ζσζηήμαηος προειδοποίηζης πσρκαγιών», ηνπ Πξνγξάκκαηνο «through 

pREvention to Preserve the natural beauty Of the Rhodope mounTain  / 

REPORT» κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ ηερλννηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

πξνυπνινγηζκνχ κέρξη είκοζι επηά τιλιάδων πενηακοζίων ζαράνηα ηεζζάρων 

εσρώ (27.544,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ηεχρνο 

πξνδηαγξαθψλ. O πξφρεηξνο δηαγσληζκφο απνηειεί ζπλνπηηθή δηαδηθαζία θαηάζεζεο, 

αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη θαηαθχξσζεο ζε Αλάδνρν. 

 

2. Οη γεληθνί θαη εηδηθνί φξνη ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 

επηζπλαπηφκελν Σεχρνο Πξνθήξπμεο Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ θαη ζηα παξαξηήκαηα απηνχ 

ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. 

 

3. Ζκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, νξίδεηαη ε 12/03/2012, ημέρα 

Δεσηέρα και ώρα 14:00π.μ. ζηα γξαθεία ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σακείνπ Αλάπηπμεο, 

Γεκεηξίνπ Σζεηηλέ 7, 69 100 Κνκνηελή. Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ 

παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα ζα είλαη εθπξφζεζκεο θαη δελ ζα παξαιακβάλνληαη. 

 

4. Οη ππνβαιιφκελεο ζην δηαγσληζκφ πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο 

πξνζθέξνληεο γηα εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο, πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε 

ηεο εκέξαο θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ.  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ελψζεηο ή 

θνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή 
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ζηα θξάηε-κέιε ηεο πκθσλίαο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν ή ζηα θξάηε-κέιε 

πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην λ. 2513/97 (ΦΔΚ 139 

Α΄), ππφ ηνλ φξν φηη ε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηελ Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ 

ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ ΔΔ θαη πνπ αζρνινχληαη λφκηκα ζηελ Διιάδα ή 

ζην Δμσηεξηθφ κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο 

δηαγσληζκνχ. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ επίζεο ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ζπζηαζεί 

κε ηελ λνκνζεζία θξάηνπο-κέινπο ηεο ΔΔ ή ηνπ ΔΟΥ ή θξάηνπο-κέινπο πνπ έρεη 

ππνγξάςεη ηελ Γ ή ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη ζπλάςεη επξσπατθή ζπκθσλία κε ηελ ΔΔ θαη 

έρνπλ ηελ θεληξηθή ηνπο δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπο ή ηελ έδξα ηνπο ζην 

εζσηεξηθφ κηαο εθ ησλ αλσηέξσ ρσξψλ θαη πνπ απαζρνινχληαη λφκηκα ζηελ Διιάδα ή 

ζην εμσηεξηθφ κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο 

δηαγσληζκνχ. 

 

5. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί απφ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ (ΔΓΓ). Έξγν 

ηεο Δπηηξνπήο ζα είλαη: ε παξαιαβή, απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ε 

ππνβνιή πξνηάζεσλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζήο ηνπο. 

Κάζε ζέκα ή αλαγθαία ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ πεξηγξάθεηαη θαη 

αλαιχεηαη, ζηελ πξνθήξπμε θαη ζην παξάξηεκα απηήο, πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα 

απφθαζε θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο. Σν επηζπλαπηφκελν παξάξηεκα είλαη ην 

αθφινπζν: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.. 
 
 
 

Αριστείδης Γιαννακίδης 
Περιφερειάρχης  

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

 

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) 
and National Funds of Greece and Bulgaria 

 

 

………………………………………... 

 

  

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ  

«Παποσή ςπηπεζιών εμπειπογνώμονα» για ηην ςλοποίηζη ηυν ενεπγειών «WP5: 

Γημιοςπγία ενόρ ζςζηήμαηορ πποειδοποίηζηρ πςπκαγιών» και « WP6.2.: Κοινή 

καηάπηιζη (επγαζηήπιο) εμπειπογνυμόνυν ζηη λειηοςπγία ηος ζςζηήμαηορ 

πποειδοποίηζηρ πςπκαγιών»’, ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηος Έπγος «through 

pREvention to Preserve the natural beauty Of the Rhodope mounTain  / REPORT» 

ηος Ππογπάμμαηορ Γιαζςνοπιακήρ ςνεπγαζίαρ Δλλάδα – Βοςλγαπία 2007-2013 

 

   

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ: 22.393,50 € πλέον ΦΠΑ  

 

 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ: ΠΔΝΣΔ (5) ΜΗΝΔ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

 

 

ΚΟΜΟΣΗΝΗ, Φεβποςάπιορ  2012  
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Σαρ. Γ/λζε : Γ. Σζεηηλέ 7 

     691 00 Kνκνηελή 

Πιεξνθνξίεο : Κσλ/λνο Υνπβαξδάο 

Σειέθσλν : 25310 83000 

Fax  : 25310-83029 

    

 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο: 22.393,50 € πλέον ΦΠΑ 

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: ηερλννηθνλνκηθά ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά 

 

    ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ      ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 

 

 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ  

24/02/2012 

 

 

 

Ζκεξνκελία Ζκέξα Ώξα  ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ Ζκ. Μελ. Έηνο εβδνκάδαο   

 

13/03/2012 

 

Σπίηη 

 

11:00’ π.μ. 

 Γ. Σζεηινέ 7,  

69100 Κομοηηνή  

Κνκνηελή,  24/02/2012 
Αξ. Πξση.  889 

«Παποσή ςπηπεζιών εμπειπογνώμονα» για ηην 

ςλοποίηζη ηυν ενεπγειών «WP5: Γημιοςπγία ενόρ 

ζςζηήμαηορ πποειδοποίηζηρ πςπκαγιών» και « 

WP6.2.: Κοινή καηάπηιζη (επγαζηήπιο) 

εμπειπογνυμόνυν ζηη λειηοςπγία ηος ζςζηήμαηορ 

πποειδοποίηζηρ πςπκαγιών»’, ζηο πλαίζιο 

ςλοποίηζηρ ηος Έπγος «through pREvention to 

Preserve the natural beauty Of the Rhodope mounTain  

/ REPORT» ηος Ππογπάμμαηορ Γιαζςνοπιακήρ 

ςνεπγαζίαρ Δλλάδα – Βοςλγαπία 2007-2013 
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 Ειζαγωγή 4 

1. Νομικό Πλαίζιο & Γενικέρ Απσέρ 4 

2. Ανηικείμενο ηος Έπγος 5 

3. Πποϋπολογιζμόρ, Κπιηήπιο Καηακύπωζηρ & ηπόπορ πληπωμήρ 6 

4. Ιζσύρ Πποζθοπών-Διάπκεια 7 

5. Υποβολή και πεπιεσόμενο πποζθοπών 8 

6. Δικαιολογηηικά – Απαιηήζειρ Τεσνικήρ Επάπκειαρ 8 

7. Τεσνική Πποζθοπά 11 

8. Οικονομική Πποζθοπά 11 

9. Παπακολούθηζη ςλοποίηζηρ & Διαδικαζία Παπαλαβήρ ηος Έπγος 12 

10. Διαδικαζία Αξιολόγηζηρ 12 

11. Καηακύπωζη Αποηελεζμάηων Διαγωνιζμού 15 
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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Σν Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο  (ζην εμήο: ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή) πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε πξνβιεπφκελε 

ζπλνιηθή δαπάλε είκοζι δύο  σιλιάδερ ηπιακόζια ενενήνηα ηπία εςπώ και πενήνηα  

λεπηά (22.393,50€) συπίρ ηο ΦΠΑ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ηερλννηθνλνκηθά 

ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά θαη αληηθείκελν ηελ «Παποσή ςπηπεζιών εμπειπογνώμονα» 

για ηην ςλοποίηζη ηυν ενεπγειών «WP5: Γημιοςπγία ενόρ ζςζηήμαηορ 

πποειδοποίηζηρ πςπκαγιών» και « WP6.2.: Κοινή καηάπηιζη (επγαζηήπιο) 

εμπειπογνυμόνυν ζηη λειηοςπγία ηος ζςζηήμαηορ πποειδοποίηζηρ πςπκαγιών»’, 

ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ «through pREvention to Preserve the natural beauty 

Of the Rhodope mounTain  / REPORT» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο 

Διιάδα – Βνπιγαξία 2007-2013. 

 

 

1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ 

Ζ παξνχζα χκβαζε δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηδηαίηεξα είλαη 

ζχκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο: 

 

 Σσλ άξζξσλ 190 έσο 193 «Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο» ηνπ Ν.3852/2010 

(ΦΔΚ 87Α’) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», 

 Σνλ Καλνληζκφ Οηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Σακείσλ 

Αλάπηπμεο (ΦΔΚ 78/4-2-98 η. Β), 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95 «Πξνκήζεηεο δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ 

ζεκάησλ» (ΦΔΚ 19  Ά), φπσο απηφο ηζρχεη, 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2362/95 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ 

Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 247 Ά), 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ (πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ)» (ΦΔΚ 64 Ά), 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκνί Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» (ΦΔΚ 150 Ά). 

 Σελ κε αξηζκ. 14023/ΔΤΘΤ521-31/03/2010 (ΦΔΚ 415 12/4/2010 Σ.Β) Τπνπξγηθή 

Απφθαζε Γηαρείξηζε πζηήκαηνο θαη Διέγρνπ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ 

ηνπ ζηφρνπ 3 «Δπξσπατθή Δδαθηθή πλεξγαζία» 

ΑΔΑ: Β4ΠΠΟΡΡΨ-ΓΜΡ



                                                                                                                          

                                                                                          Σελίδα | 5  

 Σνλ απφ Ηνχλην 2011 «Οδεγφ Διέγρνπ ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ησλ Γήκσλ, 

Πεξηθεξεηψλ & Ννκηθψλ ηνπο Πξνζψπσλ» ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 

Απνθέληξσζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 Σν ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο, Διιάδα 

– Βνπιγαξία, 2007-2013 

 Σελ ππ’αξηζκ. Β1.11.18/14-3-2011 ρξεκαηνδνηηθή ζχκβαζε (Subsidy Contract) 

κεηαμχ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο Δδαθηθήο 

πλεξγαζίαο Διιάδα Βνπιγαξία 2007-2013 θαη ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ 

κφιπαλ, σο Δπηθεθαιήο Δηαίξνπ ηνπ έξγνπ ‘REPORT’, 

 Σν Απφζπαζκα ηνπ Πξαθηηθνχ 7/21-03-2011 πλεδξίαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

πκβνπιίνπ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο (Αξηζκ. Απφθαζεο 46/2011) πεξί 

«Απνδνρήο ησλ φξσλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πινπνίεζε 

επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ (εγθεθξηκέλα θαη δπλεηηθά ππφ πινπνίεζε)»,ζχκθσλα 

κε ην νπνίν ην Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο ΑΜ-Θ (Π.Σ.Α. Α.Μ.-Θ.) νξίδεηαη σο 

θνξέαο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ηφρνπ 3 «Δπξσπατθή Δδαθηθή 

πλεξγαζία» ζηα νπνία ζπκκεηέρεη σο εηαίξνο ε Πεξηθέξεηα ΑΜΘ,   

 Σελ κε  αξηζκ. 843/22-02-2012 (ΑΓΑ: ΒΟΕ8ΟΡΡΦ-4ΡΠ) Απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Γ.. ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σακείνπ Αλάπηπμεο Α.Μ.Θ. κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 

νηθνλνκηθή δαπάλε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

 

2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο είλαη  ‘«Παποσή ςπηπεζιών 

εμπειπογνώμονα» για ηην ςλοποίηζη ηυν ενεπγειών «WP5: Γημιοςπγία ενόρ 

ζςζηήμαηορ πποειδοποίηζηρ πςπκαγιών» και « WP6.2.: Κοινή καηάπηιζη 

(επγαζηήπιο) εμπειπογνυμόνυν ζηη λειηοςπγία ηος ζςζηήμαηορ πποειδοποίηζηρ 

πςπκαγιών»’,  θαη ζα εθαξκνζηεί ζηε διαζςνοπιακή πεπιοσή ΜΟΛΤΑΝ Βοςλγαπίαρ  

και ηην πεπιοσή ηηρ Πεπιθέπειαρ ΑΜΘ. Δηδηθφηεξα ζα αλαπηπρζεί θαη ζα δνθηκαζζεί 

έλα ζχζηεκα πξνεηδνπνίεζεο ππξθαγηψλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη:  

 Καθιέπυζη ζςζηήμαηορ πποειδοποίηζηρ πςπκαγιάρ 

 Γοκιμή ζςζηημάηυν με πειπάμαηα Γαζικήρ πςπκαγιάρ 

Παπάλληλα θα ςλοποιηθεί κοινή καηάπηιζη (επγαζηήπιο) εμπειπογνυμόνυν 

ζηη λειηοςπγία ηος ζςζηήμαηορ πποειδοποίηζηρ πςπκαγιών 

 

Σν «through pREvention to Preserve the natural beauty Of the Rhodope mounTain 

(REPORT)» είλαη έλα έξγν ην νπνίν  κέζσ ηεο πξφιεςεο ησλ ππξθαγηψλ ζα 

πξνζπαζήζεη λα ζπληεξήζεη θαη λα πξνζηαηεχζεη ηε θπζηθή νκνξθηά ηεο Οξνζεηξάο ηεο 
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Ρνδφπεο. Ο γεληθφο ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη κέζσ ηεο πξφιεςεο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

λα βειηηψζεη ηε ζπληήξεζε ηεο ζεκαληηθήο βηνπνηθηιφηεηαο ζηελ πεξηνρή ηεο Οξνζεηξάο 

ηεο Ρνδφπεο, σο ηκήκα ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ ζηε δηαζπλνξηαθή 

πεξηνρή Smolyan - Ξάλζεο. 

 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ, ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν έρεη ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ έυρ είκοζι δύο  τιλιάδες 

ηριακόζια ενενήνηα ηρία εσρώ και πενήνηα  λεπηά (22.393,50€) πλεον ΦΠΑ. Μεηά 

ηελ εμέηαζε ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο/ Αμηνιφγεζεο 

εηζεγείηαη ηελ απνδνρή ή αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο απηήο ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 52 ηνπ Π.Γ. 60/2007 (55 ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ). 

 

WP5: Γημιοςπγία 
ενόρ ζςζηήμαηορ 
πποειδοποίηζηρ 

πςπκαγιών 

Γπάζειρ Πποϋπολογιζμόρ 
(συπίρ ΦΠΑ) 

Πποϋπολογιζμόρ 
(ζςμπ.ΦΠΑ) 

 Action 5.1   
 Καθιέπυζη ενόρ ζςζηήμαηορ 
πποειδοποίηζηρ πςπκαγιών 

7.317,07 € 9.000,00 € 

Action 5.2 
 Γοκιμή ηος ζςζηήμαηορ μέζυ 
πειπάμαηορ δαζικήρ πςπκαγιάρ 

 
 

10.406,51 € 12.800,00 € 

WP6.2.: Κοινή 
καηάπηιζη 

(επγαζηήπιο) 
εμπειπογνυμόνυν 
ζηη λειηοςπγία ηος 

ζςζηήμαηορ 
πποειδοποίηζηρ 

πςπκαγιών 
 

Action 6.2.2 
Κοινή καηάπηιζη (επγαζηήπιο) 

4.669,92 € 5.744,00 € 

 ΤΝΟΛΟ 22.393,50 € 27.544,00 € 

i. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο απνηειεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ ηερλννηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά. 

ii. Ο νηθνλνκηθφο δηαθαλνληζκφο φζνλ αθνξά ζηηο θαηαβνιέο ησλ πιεξσκψλ πξνο 

ηνλ Αλάδνρν, νξίδεηαη σο εμήο: 

 Πνζνζηφ 40% επί ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο , κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ Action 5.1  

 Πνζνζηφ 40% επί ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο , κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ Action 5.2 
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  Πνζνζηφ 20% ζα θαηαβιεζεί κε ηελ νινθιήξσζε θαη νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ 

έξγνπ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε ππέξ 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ή άιισλ Οξγαληζκψλ, ε νπνία θαηά λφκν βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. 

Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά / 

δηθαηνινγεηηθά. Απφ θάζε ηηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο 

θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά λφκνπο θαη ζρεηηθέο εγθπθιίνπο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 

Ο ηξφπνο θαηαβνιήο ησλ πιεξσκψλ κπνξεί λα αιιάμεη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ 

ππνςήθηνπ αλαδφρνπ θαη ζχκθσλε γλψκε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

4. ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ-ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

1.Οη πξνζθνξέο ζην ζχλνιφ ηνπο, ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα 

εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο ηεο θαηάζεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

2. Αλ πξνθχςεη ζέκα παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απεπζχλεη εξψηεκα πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο δηαγσληδφκελνπο, 

αλ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη ζπκκεηέρνληεο 

νθείινπλ λα απαληήζνπλ κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο. Αλ δελ απαληήζνπλ 

ζεσξείηαη φηη δελ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε θαη δελ ζπκκεηέρνπλ πιένλ ζηνλ 

δηαγσληζκφ. 

3. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ Αλάδνρν κπνξεί λα γίλεη θαη 

κεηά ηελ ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 

4. Γελ επηηξέπεηαη ε απφζπξζε πξνζθνξάο ππνςεθίνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή 

ηεο θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηαθχξσζε. ε πεξίπησζε πνπ ζα απνζπξζεί θάπνηνο 

απφ ηνπο ππνςεθίνπο Αλαδφρνπο ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη κε απφθαζή ηεο λα ηνπ 

επηβάιεη θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα: Έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα 

θαηαθχξσζε. 

 

 

5. ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη έγγξαθα ή ηαρπδξνκηθά απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη 

ζεσξνχληαη εκπξφζεζκεο εθφζνλ παξαιεθζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή σο θαη ηελ 

Γεπηέξα 12 Μαξηίνπ 2012, ψξα 14:00. Οη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζα πξέπεη λα 

είλαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα (ή κε επίζεκε κεηάθξαζε) ζε έλα (1) αληίγξαθν θαη 

πεξηιακβάλνπλ 3 ππφ-θαθέινπο κέζα ζε έλα θάθειν ζθξαγηζκέλν κε ηα αληίζηνηρα 

αξρεία σο αθνινχζσο: 
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 Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ και ζηοισεία ηεσνικήρ επάπκειαρ. 

 Σεσνική Πποζθοπά. 

 Οικονομική Πποζθοπά. 

ε θάζε θάθειν ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο (Παξάξηεκα –Τπφδεηγκα 3) : 

 Ζ ιέμε ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ή ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ή ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ αληίζηνηρα. 

 Ο πιήξεο ηίηινο ηεο πξνθήξπμεο. 

 Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 

 Ζ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 

 Σα ζηνηρεία ηνπ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ. 

 

6. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ-ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ 

Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ζηνηρεία ηερληθήο επάξθεηαο, πνπ ππνβάιινπλ κε πνηλή 

απνθιεηζκνχ νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο είλαη: 

α. Τπεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Ν. 1599/1986 κε ζεψξεζε γλήζηνπ ππνγξαθήο ζηηο νπνίεο 

ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο¹  φηη κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ²: 

1.Γελ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ζην πξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηνπο 

αλαθεξφκελνπο ζην άξζξν 43 ηνπ ΠΓ 60/2007.  

2. Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε 

ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα 

ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο 

δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο.  

3.Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαζψο 

θαη φηη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία ζέζεο ζε πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. 

4. Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπο.1 

5. Γελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα 

αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο 

απφθαζεο θνηλήο εθθαζάξηζεο ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα 

αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) 
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6. Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζε νηθείν Δπηκειεηήξην ή Δπαγγεικαηηθφ ή Δκπνξηθφ Μεηξψν 

(εληφο παξελζέζεσο λα δειψλεηε πνην είλαη απηφ) θαζψο θαη φηη αζθνχλ ην εηδηθφ 

επάγγεικά ηνπο. 

β. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο ζηηο νπνίεο ν 

ππνςήθηνο Αλάδνρνο¹  ζα αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε  γηα ηελ έγθαηξε θαη 

πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηος άπθπος 11 ηηρ παπούζαρ. 

γ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο ζηηο νπνίεο ν 

ππνςήθηνο Αλάδνρνο¹ ζα δειψλεη φηη: 

 Σα ζηνηρεία είλαη αθξηβή θαη ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα έξγνπ αιιά θαη ν 

ππνςήθηνο έρεη ζπκκεηάζρεη θαη νινθιεξψζεη αληίζηνηρα έξγα. 

 Σα ζηνηρεία αληηθιήηνπ πνπ ζα έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηελ Διιάδα (κφλν γηα 

θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο ή ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο απηψλ 

πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά). 

 Απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

δ. ηνηρεία γηα ην πξνθίι (profile) ηνπ ππνςεθίνπ θαη γηα ηα αληίζηνηρα έξγα πνπ έρεη 

πινπνηήζεη (κε αλαθνξά ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θάζε 

έξγνπ). Κάζε ππνςήθηνο πξέπεη λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε ελαζρφιεζε, εμεηδηθεπκέλεο 

γλψζεηο θαη ηεθκεξησκέλε εκπεηξία ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ 

εμεηδηθεχεηαη ζηελ παξνχζα, ψζηε λα αληαπεμέιζεη επηηπρψο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ππφ 

αλάζεζε έξγνπ. 3  

O Πξνζθέξσλ νθείιεη λα δηαζέηεη επηπιένλ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαη 

ζπγθεθξηκέλα εκπεηξία ζε εθπφλεζε έξγσλ ή κειεηψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ κε έκθαζε 

ζηνλ ηνκέα ηεο ππξνπξνζηαζίαο, δαζνπξνζηαζίαο. 

ε. Οξηζκφο Τπεχζπλνπ Έξγνπ θαη αλαπιεξσηή ππεπζχλνπ έξγνπ θαη βηνγξαθηθά ηνπο 

ζεκεηψκαηα. 

Σν ζηέιερνο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ Τπεχζπλνπ Έξγνπ (Project 

Manager) πξέπεη λα δηαζέηεη, απνδεδεηγκέλε ελαζρφιεζε, εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη 

ηεθκεξησκέλε εκπεηξία ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ εμεηδηθεχεηαη ζηελ 

παξνχζα, ψζηε λα αληαπεμέιζεη επηηπρψο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ. 3 

Ο ππεχζπλνο Έξγνπ ζα εγεζεί ηεο Οκάδαο  Έξγνπ, αλαιακβάλνληαο ηελ απεπζείαο 

επηθνηλσλία κε ηελ Αλάδνρν ηνπ «Έξγνπ Τινπνίεζεο» θαη ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ, ην 

ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ δηεπζέηεζε δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο 

παξαθνινχζεζεο, παξαιαβήο θαη πιεξσκήο ηνπ Έξγνπ. 
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Ο Τπεχζπλνο Έξγνπ ζα είλαη δπλαηφλ λα ππνβνεζείηαη θαη λα αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ 

Αλαπιεξσηή Τπεχζπλν Έξγνπ. 

ζη. Οξηζκφο θαη βηνγξαθηθά ησλ Μειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ 

Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο  νθείιεη λα ζπγθξνηήζεη Οκάδα Έξγνπ, ε νπνία ζα απνηειείηαη 

απφ θαηάιιειν θαη ηθαλφ ζε αξηζκφ επηζηεκνληθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ εηδηθνηήησλ 

αληίζηνηρσλ κε ηε θχζε ηνπ έξγνπ. 3 

Ζ πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ ζα ζπλνδεχεηαη  κε  αλαιπηηθά βηνγξαθηθά ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζην έξγν. 

 

¹           α) ζε πεπίπηυζη ςποτηθίος θςζικού πποζώπος η δήλυζη αθοπά ζηο ίδιο ηο θςζικό ππόζυπο    β)ζε πεπίπηυζη νομικού 

πποζώπος ηην δήλυζη ςπογπάθει ο νόμιμορ εκππόζυπορ ή διασειπιζηήρ ή εξοςζιοδοηημένορ ππορ ηούηο α. για ηο 

εκπποζυπούμενο από αςηόν νομικό ππόζυπο και β. για ηον εαςηό ηος αηομικά όζον αθοπά ηο ζημείο 2 ηηρ άνυ δηλώζευρ. Σε 

πεπίπηυζη πος α. ο νόμιμορ εκππόζυπορ ή διασειπιζηήρ ή εξοςζιοδοηημένορ ππορ ηούηο είναι διαθοπεηικό ππόζυπο από ηον 

Ππόεδπο και ηον Διεςθύνονηα Σύμβοςλο  ζε πεπίπηυζη ανώνςμηρ εηαιπίαρ η υρ άνυ ςπεύθςνη δήλυζη ςποβάλλεηαι από ηον 

Ππόεδπο ή ηον Διεςθύνονηα Σύμβοςλο, ή  β. ςπάπσοςν επιπλέον ομόππςθμοι εηαίποι ή/και άλλοι διασειπιζηέρ, η υρ  άνυ 

ςπεύθςνη δήλυζη ςποβάλλεηαι και για κάθε έναν από αςηούρ ξεσυπιζηά. 

²           επιζημαίνεηαι όηι οι εν λόγυ ςπεύθςνερ δηλώζειρ θα ππέπει με ποινή αποκλειζμού να θέποςν ημεπομηνία θεώπηζηρ 

γνηζίος ηηρ  ςπογπαθήρ ίδια με ηην ημεπομηνία ςπογπαθήρ ηηρ ςπεύθςνηρ δήλυζηρ. Επίζηρ ζηιρ Τπεύθςνερ Δηλώζειρ θα 

ππέπει να  δηλώνονηαι ηα ζηοισεία ηος διαγυνιζμού (Σίηλορ Διακήπςξηρ, απιθμόρ ππυηοκόλλος και ΑΔΑ)   

3          Ο ςποτήθιορ θα ππέπει να παποςζιάζει ζςνοπηικά ζηο πποθίλ ηος ηην ζσεηική εμπειπία πος απαιηείηαι καθώρ και να 

παπαθέζει μόνο ηα ζσεηικά με ηο ανηικείμενο ηος διαγυνιζμού έπγα. Να ζημειυθεί όηι η Ομάδα Έπγος και η ηεσνική 

επάπκεια αςηήρ βαθμολογείηαι ζηη θάζη ηηρ ηεσνικήρ αξιολόγηζηρ ηυν ηεσνικών πποζθοπών 

 

7.ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεη ζηελ Σερληθή ηνπ Πξνζθνξά ηνλ 

ηξφπν ηθαλνπνίεζεο φισλ ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη απαηηήζεσλ πνπ παξαηίζεληαη ζην 

Παξάξηεκα 1: Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ – Πξνδηαγξαθέο (ζε μερσξηζηέο παξαγξάθνπο ή 

θεθάιαηα θαη λα είλαη κνλνγξακκέλε ζε φια ηα θχιια θαη ππνγεγξακκέλε ζην ηέινο) κε 

πνηλή απνθιεηζκνχ. 

 

8.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

1. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά  ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ην θαζαξφ πνζφ ακνηβήο, ην 

αλαινγνχλ πνζφ ΦΠΑ θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο (θαζαξή ακνηβή πιένλ ΦΠΑ). 

2. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΧ. 

3. Σν πεξηερφκελν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηα απαηηνχκελα  

ηνπ  Παξαξηήκαηνο. 
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4. Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε ΔYΡΧ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν 

πιεξσκήο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα 

ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ. 

5. Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΧ ζε μέλν 

λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

6. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

7. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

8. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, νη δε 

ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. 

 

9.  ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ & ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

1. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ππεχζπλε είλαη ε αξκφδηα 

Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο/ Παξαιαβήο (ΔΠΠΔ). 

2. Οη δηαδηθαζίεο παξάδνζεο θαη παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ γίλνληαη ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ηελ 

ΔΠΠΔ. 

3. ηελ πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξεθθιίζεσλ θάζε παξαδνηένπ απφ ηνπο φξνπο ηεο 

χκβαζεο, ε ΔΠΠΔ δηαβηβάδεη εγγξάθσο ζηνλ Αλάδνρν – ην αξγφηεξν εληφο επηά (7) 

εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζήο ηνπ – ηηο 

παξαηεξήζεηο ηεο επί ηνπ παξαδνηένπ, πξνθεηκέλνπ ν Αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί κε 

απηέο θαη λα ην επαλππνβάιιεη θαηάιιεια δηνξζσκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν εληφο επηά 

(7) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήςε ησλ παξαηεξήζεσλ. 

4. Ζ δηαδηθαζία επαλππνβνιήο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη δχν (2) θνξέο θαη ζε 

θακία πεξίπησζε ν ρξφλνο ησλ παξαηεξήζεσλ ή ηεο επαλππνβνιήο παξαδνηένπ δελ 

επεξεάδεη ην ζπλνιηθφ ρξφλν ηνπ Έξγνπ. 

5. Ζ παξάδνζε ηνπ Έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ε παξαιαβή ηνπ Έξγνπ απφ ηελ ΔΠΠΔ, 

γίλνληαη ππνρξεσηηθά κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ ζα νξηζηνχλ ζηε χκβαζε. 
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10. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

1. Ζ πξψηε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν ηεο 

εκπξφζεζκεο θαηάζεζεο θάζε πξνζθνξάο θαζψο θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο θαη ησλ ζηνηρείσλ ηερληθήο επάξθεηαο θάζε πξνζθνξάο. 

Κάζε πξνζθνξά πνπ δελ έρεη θαηαηεζεί εκπξφζεζκα ή δελ πεξηιακβάλεη φια ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ζηνηρεία ηερληθήο επάξθεηαο, απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε θαη δελ πξνρσξεί ζε δηαδηθαζία Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο.  

Ζ Δπηηξνπή  Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο αθνχ ιάβεη ππφςε ηεο, ηα ζηνηρεία ησλ 

θαθέισλ ησλ Πξνζθνξψλ, ηε ζπκθσλία ησλ Πξνζθνξψλ, πξνβαίλεη ζηελ νξηζηηθή 

θαηάηαμε ησλ Πξνζθνξψλ θαη εηζεγείηαη ζην αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

γηα ηελ  θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ππέξ ηνπ ηειηθά επηθξαηέζηεξνπ Τπνςεθίνπ. 

Ζ θαηάηαμε ησλ Πξνζθνξψλ γηα ηελ επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε Πξνζθνξάο, ζα γίλεη θαηά ηε θζίλνπζα ηηκή ηεο πλνιηθήο Βαζκνινγίαο πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν:  

 Βi=  80 (Ti/Tmax) + 20 x (Kmin/Ki) 

Όπνπ: 

Tmax ε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έιαβε ε θαιχηεξε Σερληθή Πξνζθνξά 

Ti ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο i 

Kmin ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πξνζθνξάο κε ηε κηθξφηεξε ηηκή 

Ki ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πξνζθνξάο i 

Βi ην απνηέιεζκα ην νπνίν ζηξνγγπινπνηείηαη ζηα 2 δεθαδηθά ςεθία. 

Πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά είλαη ε Πξνζθνξά κε ην 

μεγαλύηεπο Β. Πξνζθνξέο πνπ έρνπλ ίζα Β ζεσξνχληαη ηζνδχλακεο. ηελ 

πεξίπησζε απηή νη ηζνδχλακεο Πξνζθνξέο θαηαηάζζνληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηεο 

Σερληθήο βαζκνινγίαο. 

Βαζκνιφγεζε Σερληθψλ Πξνζθνξψλ, Ζ βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζα 

γίλεη ζχκθσλα κε ηα «Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο» επί ηνλ αληίζηνηρν «πληειεζηή 

Βαξχηεηαο»,φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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Α/Α 

 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΤΝΣΔΛΔΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

Σ1  Μεθοδολογία Τλοποίηζηρ 60% 

1.1 Μεζνδνινγία Τινπνίεζεο θαη Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ηνπ 
έξγνπ 

40% 

1.2 Υξνλνπξνγξακκαηηζκφο θαη νξγάλσζε παξαδνηέσλ 20% 

Σ2 Ομάδα Έπγος 40% 

  2.1 ρήκα Γηνίθεζεο Έξγνπ. Δμεηδίθεπζε ξφισλ θαη 
θαζεθφλησλ φζνλ αθνξά ηελ πινπνίεζε ησλ επηκέξνπο 
θάζεσλ ηνπ έξγνπ.  Δκπεηξία ηεο Οκάδαο ζε παξφκνηα 
έξγα. 
 

40% 

ΤΝΟΛΟ          100% 
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Ομάδα 1 - Μεθοδολογία Τλοποίηζηρ. 

α. Μεθοδολογία Τλοποίηζηρ και Γιαζθάλιζηρ Ποιόηηηαρ ηος έπγος 

Θα αμηνινγεζεί ε κεζνδνινγία πνπ ζα πηνζεηήζεη ν Αλάδνρνο, θαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο θαη 

πξνζαξκνγήο ηεο ζην ζπγθεθξηκέλν Έξγν. 

Δπίζεο ζα αμηνινγεζνχλ ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ 

νξγάλσζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ θαη ησλ παξαδνηέσλ 

β. Υπονοππογπαμμαηιζμόρ και οπγάνυζη ηυν παπαδοηέυν. 

Αθνξά ζην πξνηεηλφκελν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο, ζηνλ επηκεξηζκφ ησλ εξγαζηψλ θαη 

ζηελ νξγάλσζε ησλ παξαδνηέσλ ηνπ Έξγνπ, ζε ζρέζε κε ηελ πξνηεηλφκελε Μεζνδνινγία, 

ηε ξεαιηζηηθφηεηα  ηεο πξνζέγγηζεο θαη ηελ νινθιεξσκέλε αληίιεςε ησλ ππνςεθίσλ 

Αλαδφρσλ γηα ην Έξγν. 

Ομάδα 2 - Ομάδα Έπγος 

α. σήμα Γιοίκηζηρ Έπγος. Δξειδίκεςζη πόλυν και καθηκόνηυν όζον αθοπά ηην 

ςλοποίηζη ηυν επιμέποςρ θάζευν ηος έπγος. 

 Θα αμηνινγεζνχλ ην πξνηεηλφκελν ζρήκα Γηνίθεζεο, ε νξγάλσζε, ε εκπεηξία θαη νη γλψζεηο  

ηεο Οκάδαο Έξγνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

2. Κάζε θξηηήξην βαζκνινγείηαη, κε βαζκφ, πνπ είλαη αθέξαηνο αξηζκφο απφ ην 0 έσο ην 10, 

ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί 

 

Βαθμόρ κπιηηπίος Αιηιολογία 

              0 Όηαλ ε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε σο πξνο ην 

ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην 

1-4 Όηαλ ε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά είλαη ειιηπήο σο πξνο ην 

ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην 

5-8 Όηαλ ε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά είλαη ηθαλνπνηεηηθή σο πξνο ην 

ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην 

9-10 Όηαλ ε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά είλαη εμαίξεηε σο πξνο ην 

ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην 
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3. Δηδηθφηεξα σο πξνο θάζε θξηηήξην, θάζε ηερληθή πξνζθνξά ραξαθηεξίδεηαη σο: 

■ Απαξάδεθηε, σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην, φηαλ ε αληαπφθξηζή ηεο ζηηο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ, είηε δελ 

πθίζηαηαη, είηε ζεσξείηαη αθαηάιιειε γηα ην έξγν. 

■ Διιηπήο, σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην, φηαλ ε αληαπφθξηζή ηεο θαιχπηεη 

ζηνηρεησδψο ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θξηηεξίνπ. 

■ Ηθαλνπνηεηηθή, σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην, φηαλ ε αληαπφθξηζή ηεο θαιχπηεη 

πιήξσο ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ. 

■ Δμαίξεηε, σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην, φηαλ ε αληαπφθξηζή ηεο θαιχπηεη  

πιήξσο ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ θαη 

πξνζθέξεη επηπιένλ δπλαηφηεηεο ρξήζηκεο γηα ην έξγν. 

  4. Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο Σερληθήο Αμηνιφγεζεο θάζε επί κέξνπο θξηηεξίνπ 

ζηαζκίδεηαη   κε ηνλ  ζπληειεζηή   βαξχηεηαο ηνπ   θξηηεξίνπ  απηνχ   (π.ρ. ην θξηηήξην 1 έρεη 

ζπληειεζηή βαξχηεηαο 40% δειαδή πνιιαπιαζηάδεηαη επί 

0,40  θαη ζηξνγγπινπνηείηαη ζην 2ν δεθαδηθφ ςεθίν) . 

  5. Ζ Δπηηξνπή επηθπιάζζεη ην δηθαίσκα λα πξνζθαιέζεη ηνπο ππνςεθίνπο λα 

παξνπζηάζνπλ θαη λα αλαιχζνπλ ηελ πξφηαζε ηνπο πξνθνξηθά θαη λα ζέζεη εξσηήζεηο. Σν 

άζξνηζκα ησλ βαζκνινγηψλ ησλ νκάδσλ ΣΗ ,Σ2 , ηεο πξνζθνξάο ή απνηειεί ηνλ ηειηθφ 

βαζκφ ηερληθήο αμηνιφγεζεο ηεο πξνζθνξάο ή (Σι) ελψ ε πξνζθνξά πνπ επηηπγράλεη ηελ 

κεγαιχηεξε βαζκνινγία είλαη ε κέγηζηε Σερληθή Πξνζθνξά Tmax. 

  6. Βαζκνιφγεζε  Οηθνλνκηθψλ  Πξνζθνξψλ.   Ζ   βαζκνιφγεζε  ησλ  νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ είλαη ζρεηηθή. πγθεθξηκέλα ν πλνιηθφο Βαζκφο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο  i  απνηειεί  ην   πειίθν  ηεο   πξν  ΦΠΑ  ηηκήο  ηεο  ρακειφηεξεο 

νηθνλνκηθά  πξνζθνξάο  Kmin  πξνο ηελ  πξν  ΦΠΑ ηηκή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνζθνξάο Κι . 

  7. Οη   ηειηθνί   βαζκνί   ηεο   Δπηηξνπήο   πξέπεη   λα   θαηαρσξεζνχλ   ζην   ζρεηηθφ 

πξαθηηθφ ηεο. 
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  8. Σν πξαθηηθφ ηεο ηειηθήο θαηάηαμεο ησλ Πξνζθνξψλ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ηνπ 

δηαγσληζκνχ (νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, επηζηνιέο θιπ.) απνηειεί θαη ηελ εηζήγεζε πξνο ην 

αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

11.   ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

1. Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ην αξκφδην φξγαλν απνθαζίδεη λα θαηαθπξψζεη ην έξγν είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο 

απφθαζεο θαηαθχξσζεο ηνπ έξγνπ, λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε γηα ην έξγν, ε νπνία ζα 

βαζίδεηαη ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη ζα πεξηέρεη φζνπο φξνπο θξηζεί φηη 

δηεπθξηλίδνπλ ηελ πξνθήξπμε ή δηεπθνιχλνπλ ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ηεο 

ζχκβαζεο. Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη κέζα ζην πξναλαθεξφκελν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ λα πξνζθνκίζεη ζε ζθξαγηζκέλν 

θάθειν ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

  Οι Έλληνερ Πολίηερ 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

 

 

 1 

 Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ 

ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπ ή βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο κε 

ηελ νπνία λα πηζηνπνηείηαη ε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ ή ε 

βεβαίσζε απηή πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

 

 2 

Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ 

έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη γηα ηα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 43 παξάγξαθνο 1 ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/AV16.03.2007) πεξί πξνζαξκνγήο 

ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ θαζψο θαη 

γηα ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 

ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. Σν απφζπαζκα απηφ πξέπεη λα 

έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο(3) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 

πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο. 

 

  3 

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 

ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη 

εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο 

ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο. 

     

 4 

                        

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 

ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε. Σν πηζηνπνηεηηθφ 

απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο 

ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο  ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο. 

 

 5 

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 

ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη 

λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 

πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο. 
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 6 

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 

ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. Σν 

πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο. 

 

 

 7 

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 

ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ παχζε εξγαζηψλ ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή 

αλαζηνιή εξγαζηψλ νχηε έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πησρεπηηθφ 

ζπκβηβαζκφ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

Καηαθχξσζεο. 

 

 8 

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη 

φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη 

εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ. 

 

 

 9 

Πηζηνπνηεηηθά φισλ  ησλ   νξγαληζκψλ   θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ ν ππνςήθηνο 

Αλάδνρνο δειψλεη ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, απφ ηα 

νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

 10 
Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο 

είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία 

θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο. 

 

 11 

Τπεχζπλε Γήισζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 

20977/2007, φηη δελ έρεη εθδνζεί εηο βάξνο ηνπ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε θαηά ηελ έλλνηα 

ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3310/2005, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε άξζξν 3 ηνπ Ν. 3414/2005  

12 
Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 10% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο 

(Τπφδεηγκα 1 – Παξάξηεκα 1) 

 

Οι Αλλοδαποί Πολίηερ 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

 

 

 1 

 Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ 

ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπ ή βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο κε 

ηελ νπνία λα πηζηνπνηείηαη ε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ ή ε 

βεβαίσζε απηή πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

 

 2 

Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα 

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ πξνζψπνπ απηνχ απφ ην νπνίν 

λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα 

αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη γηα ηα αδηθήκαηα πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 43 παξάγξαθνο 1 ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΛ 64/A’/16.03.2007) πεξί 

πξνζαξκνγήο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ θαζψο 

θαη γηα ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, 

ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. Σν απφζπαζκα ή ην έγγξαθν απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί 

ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ππνβνιήο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο. 
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 3 
Πηζηνπνηεηηθφ  αξκφδηαο   δηθαζηηθήο   ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 

ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην δίθαην ηεο 

ρψξαο ηνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο. 

 

     

 

 4                         

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν  ππνςήθηνο 

Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη 

ζην δίθαην ηεο ρψξαο ηνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο. 

 

 5 

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο 

Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην δίθαην 

ηεο ρψξαο ηνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο. 

 

 

 6 

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο 

Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην δίθαην ηεο ρψξαο ηνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) 

κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

Καηαθχξσζεο. 

 

 

 

 7 

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο 

Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ παχζε εξγαζηψλ ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή αλαζηνιή εξγαζηψλ νχηε έρεη 

θηλεζεί ζε βάξνο ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη 

λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο 

ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο. 

 

 8 

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ή έλνξθε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ 

ή, αλ ζηε ρψξα ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε δήισζε, ππεχζπλε δήισζε 

ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ, 

ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο 

νπνίνπο ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ 

πξνζσπηθφ. 

9 

 

 

Πηζηνπνηεηηθά φισλ  ησλ   νξγαληζκψλ   θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ ν ππνςήθηνο 

Αλάδνρνο δειψλεη ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, απφ ηα 

νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.  

 10 
Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο 

σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο. 

 

 11 

Τπεχζπλε   Γήισζε,   ζχκθσλα   κε ηηο  δηαηάμεηο ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 20977/2007,φηη 

δελ έρεη εθδνζεί εηο βάξνο ηνπ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 

3310/2005, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε άξζξν 3 ηνπ Ν. 3414/2005. 

12 
Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 10% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο 

(Τπφδεηγκα 1 – Παξάξηεκα 1) 

 

ε πεξίπησζε πνπ ζηε ρψξα ηνπ Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ 

δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιν ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ 

πεξηπηψζεηο, ππέπει επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ κε Ένοπκη Βεβαίυζη 

ηνπ Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ ή, ζηα θξάηε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη Ένοπκη Βεβαίυζη, κε 
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Τπεύθςνη Γήλυζη ηνπ Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο ηνπ ππνςήθηνπ 

Αλαδφρνπ ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα 

ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε 

θαηάζηαζε. Ζ Ένοπκη απηή Βεβαίυζη ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά εληφο ηνπ «Φαθέινπ 

Γηθαηνινγεηηθψλ». ηελ θαηά ηα άλσ έλνξθε βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη 

φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ 

ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
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Σα ημεδαπά ή αλλοδαπά Νομικά Ππόζυπα 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

 

 

 1 

 Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ 

ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπ ή βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο κε ηελ 

νπνία λα πηζηνπνηείηαη ε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ ή ε βεβαίσζε απηή 

πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

 

 2 

Όια ηα έγγξαθα απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε ζχζηαζε θαη ε εθπξνζψπεζε ηνπ ππνςήθηνπ 

Αλαδφρνπ θαη ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ζε πεξίπησζε αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηζνδχλακνπ 

εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή 

πξνέιεπζεο ηνπ πξνζψπνπ απηνχ, φπνπ ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί 

γηα: 

α)   Αδίθεκα      ζρεηηθφ     κε     ηελ     άζθεζε ηεο    επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη  

β) Αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ.1, ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΛ 

64/Α'/16.03.2007) πεξί πξνζαξκνγήο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο 

Κνηλνηηθήο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ θαζψο θαη 

γ)  Γηα ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 

ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. 

 

Τπφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ είλαη: 

 Οκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. 

 Γηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ. 

 Πξφεδξνο, Γ/λσλ χκβνπινο ησλ ΑΔ 

 Αλ ν λφκηκνο εθπξφζσπνο είλαη δηαθνξεηηθφ 

θπζηθφ   πξφζσπν   απφ   ηα   αλσηέξσ,   θαη   ν εθάζηνηε λφκηκνο εθπξφζσπνο. 

 ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπ. 

Σν απφζπαζκα  απηφ ζα  πξέπεη  λα  έρεη  εθδνζεί ην πνιχ   ηξεηο   (3)   κήλεο   πξηλ   απφ   

ηελ   εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

Καηαθχξσζεο. 

 

 

     

4 

                         

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 

ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί 

ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο. 

 

 5 

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 

ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ 

πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 

πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο. 

 

 

 6 

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 

ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα 

έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο 

ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο. 
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 7 

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 

ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. Σν 

πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο. 

 

 8 

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 

ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί  ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ ΚΝ2190/1920 φπσο ηζρχεη ή ππφ 

δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο εθθαζάξηζεο ησλ άλσ λνκνζεηεκάησλ. Σν 

πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο 

 

 

 9 

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 

ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ παχζε εξγαζηψλ ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή αλαζηνιή 

εξγαζηψλ νχηε έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ. Σν 

πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο. 

 10 
Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ ππνςήθηνπ 

Αλαδφρνπ ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο) ζηνπο νπνίνπο ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαβάιεη  εηζθνξέο γηα ην 

απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ. 

 

 11 

Πηζηνπνηεηηθά φισλ  ησλ   νξγαληζκψλ   θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο 

δειψλεη ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, απφ ηα νπνία λα 

πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

 12 
Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη 

ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

13 
Τπεχζπλε Γήισζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 20977/2007, 

φηη δελ έρεη εθδνζεί εηο βάξνο ηνπ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

Ν. 3310/2005, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε άξζξν 3 ηνπ Ν. 3414/2005. 

14 
Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 10% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο 

(Τπφδεηγκα 1 – Παξάξηεκα 1) 

Γηα ηα ημεδαπά Νομικά Ππόζυπα, ζε πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ 

δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ 

πεξηπηψζεηο, ππέπει επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ κε Ένοπκη Βεβαίυζη 

ηνπ Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ή Δηξελνδίθε ζηελ νπνία ζα 

βεβαηψλεηαη φηη ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Ζ 

Ένοπκη απηή Βεβαίυζη ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά εληφο ηνπ «Φαθέινπ 

Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο». 

Γηα ηα αλλοδαπά Νομικά Ππόζυπα, ζε πεξίπησζε πνπ ζηε ρψξα ηνπ Τπνςήθηνπ 

Αλαδφρνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ 

ζην ζχλνιν ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, ππέπει επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα 

αλαπιεξσζνχλ κε ένοπκη βεβαίυζη ηνπ Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ ή, ζηα θξάηε φπνπ δελ 

πξνβιέπεηαη Ένοπκη Βεβαίυζη, κε ςπεύθςνη δήλυζη ηνπ Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ 
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ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ 

νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν 

Τπνςήθηνο Αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Ζ Ένοπκη απηή 

Βεβαίυζη ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά εληφο ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ 

Καηαθχξσζεο». ηελ θαηά ηα άλσ έλνξθε βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη 

φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ 

ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

   Οι ζςνεηαιπιζμοί  

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

 

 1 

Όια ηα έγγξαθα απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε ζχζηαζε θαη ε εθπξνζψπεζε ηνπ ππνςήθηνπ 

Αλαδφρνπ. Σα έγγξαθα απηά ζα ππνβάιινληαη ζε επίζεκα αληίγξαθα. 

 

 2 
Βεβαίσζε ηεο επνπηεχνπζαο αξρήο, φηη ν ππνςήθηνο       Αλάδνρνο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

 

 

 3 

Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ή δηαρεηξηζηέο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα 

ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη γηα ηα αδηθήκαηα πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 43 παξάγξαθνο 1 ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΛ 64/Α’/16.03.2007) πεξί 

πξνζαξκνγήο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο 

2004/18/ΔΚ θαζψο θαη γηα ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 

πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. Σν 

απφζπαζκα απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

 

 

 

 4 

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 

ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη 

εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο 

ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

 

 5 

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 

ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε. Σν πηζηνπνηεηηθφ 

απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο 

ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

 

 

  6 

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 

ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. To πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη 

λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 

πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

ΑΔΑ: Β4ΠΠΟΡΡΨ-ΓΜΡ



                                                                                                                      
 

                                                                                 Σελίδα | 23  

 

 

 

  7 

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 

ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. Σν 

πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

 

 

  8 

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 

ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ ΚΝ 2190/1920 φπσο ηζρχεη ή 

ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο εθθαζάξηζεο ησλ άλσ λνκνζεηεκάησλ. Σν 

πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

  9 
Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 

ππνςήθηνο Αλάδνρνο    δελ    ηειεί     ππφ    παχζε     εξγαζηψλ    ή πησρεπηηθφ 

ζπκβηβαζκφ ή αλαζηνιή εξγαζηψλ νχηε έρεη  θηλεζεί ζε    βάξνο ηνπ δηαδηθαζία  θήξπμεο ζε 

πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) 

κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο. 

10 
Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ ππνςήθηνπ 

Αλαδφρνπ ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο) ζηνπο νπνίνπο ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην 

απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ. 

 

 

11 

Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο 

δειψλεη ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, απφ ηα νπνία λα 

πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.. 

12 
Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο 

είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.. 

13 
Τπεχζπλε Γήισζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 

20977/2007, φηη δελ έρεη εθδνζεί εηο βάξνο ηνπ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3310/2005, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε άξζξν 3 ηνπ Ν. 3414/2005.  

14 
Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 10% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο 

(Τπφδεηγκα 1 – Παξάξηεκα 1) 

ε πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ 

θαιχπηνπλ ζην ζχλνιν ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, ππέπει επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ κε Ένοπκη Βεβαίυζη ηνπ Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ 

ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ή Δηξελνδίθε ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν Τπνςήθηνο 

Αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Ζ Ένοπκη απηή Βεβαίυζη ζα 

ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά εληφο ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο». 

Πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο ηζρχεη ε ππνρξέσζε πνπ αλαθέξεηαη 

ζην ζεκείν 8 ηνπ πίλαθα δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ν 

ππνςήθηνο αλάδνρνο, ν νπνίνο είλαη  ( εκεδαπφ ή αιινδαπφ) λνκηθφ πξφζσπν. 

Γηα ηα αλλοδαπά Νομικά Ππόζυπα, ζε πεξίπησζε πνπ ζηε ρψξα ηνπ Τπνςήθηνπ 

Αλαδφρνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ 
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ζην ζχλνιν ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, ππέπει επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα 

αλαπιεξσζνχλ κε ένοπκη βεβαίυζη ηνπ Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ ή, ζηα θξάηε φπνπ 

δελ πξνβιέπεηαη Ένοπκη Βεβαίυζη, κε ςπεύθςνη δήλυζη ηνπ Τπνςήθηνπ 

Αλαδφρνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ζηελ νπνία ζα 

βεβαηψλεηαη φηη ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Ζ 

Ένοπκη απηή Βεβαίυζη ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά εληφο ηνπ «Φαθέινπ 

Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο». ηελ θαηά ηα άλσ έλνξθε βεβαίσζε ή ππεχζπλε 

δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα 

έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

 

Λοιπές Υποτρεώζεις /διεσκρινήζεις 

1. ηνηρεία ηεθκεξίσζεο πνπ εθδίδνληαη ζε γιψζζα άιιε, εθηφο ηεο ειιεληθήο, ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

ε πεξίπησζε πνπ ππνβάιινληαη αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, απηά ζα 

πξέπεη λα εθδίδνληαη απφ ηα θαηά λφκν αξκφδηα πξφζσπα, ηα νπνία ζα βεβαηψλνπλ επ' 

απηψλ φηη είλαη αθξηβή αληίγξαθα απφ ην πξσηφηππν ή απφ ηα λνκίκσο επηθπξσκέλα 

αληίγξαθα εθ ηνπ πξσηνηχπνπ. 

2. Ζ   απφθαζε   θαηαθχξσζεο  ιακβάλεηαη   κε ηελ  αίξεζε  ηεο  θαηάζεζεο  θαη  ηεο 

απνδνρήο ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο. Αλ πεξάζεη ε παξαπάλσ πξνζεζκία ησλ είθνζη 

(20) εκεξψλ ρσξίο ν ππνςήθηνο αλάδνρνο λα παξνπζηαζζεί, ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

κπνξεί λα απνθαζίζεη    ηελ    αλάζεζε    ηνπ    έξγνπ    ζηνλ    δεχηεξν    θαηά    ζεηξά    

θαηάηαμεο 

δηαγσληδφκελν,   αλ   απηφο   δελ   δερζεί   ζηνλ  ηξίην   θ.ν.θ   ή   ηελ   επαλάιεςε   ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

3. Δπίζεο ν ππνςήθηνο αλάδνρνο απνθιείεηαη θαη ε ζχκβαζε αλαηίζεηαη ζηνλ επφκελν 

θαηά ζεηξά ππνςήθην ή ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη σο αλσηέξσ ζε πεξίπησζε πνπ 

ην πεξηερφκελν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνζθνκίδεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ 

αληηζηνηρεί ζην πεξηερφκελν ηεο ππνβιεζείζαο ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο 

παξνχζαο. 
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12.     ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Δςθύνη ηυν μελών ηηρ ένυζηρ. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο απνηειέζεη 
έλσζε εηαηξεηψλ, θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν 
έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ. 

2. Δμπιζηεςηικόηηηα. Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, πνπ ζα ζπλαθζεί, 

αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο, ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα 

ηεξεί εκπηζηεπηηθά θαη λα κε γλσζηνπνηεί ζε ηξίηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο ηχπνπ, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 

έγγξαθε   ζπγθαηάζεζε  ηεο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο,   νπνηαδήπνηε  έγγξαθα   ή   

πιεξνθνξίεο πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. 

3. Γλώζζα επικοινυνίαρ. Ζ ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν ζα ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα  θαη  φιεο νη  επηθνηλσλίεο (πξνθνξηθέο θαη  γξαπηέο)  ζα  γίλνληαη  ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα. 

4. Σόπορ παποσήρ ςπηπεζιών. Ζ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ 

ζα γίλεηαη ζηελ έδξα θαη ηα γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηα γξαθεία ηνπ 

αλαδφρνπ   θαζψο   θαη   ζε   θάζε   άιιν   ζεκείν   ζα   απαηηεζεί,   ζχκθσλα   κε  ηα 

αλαθεξφκελα ζηε ζχκβαζε, πνπ ζ' αθνινπζήζεη. 

5. Ιζσύοςζα   νομοθεζία   -   Δπίλςζη  διαθοπών.   Ζ   παξνχζα   πξνθήξπμε   θαη   

ε ζχκβαζε  πνπ ζα  θαηαξηηζζεί  κε βάζε απηή,  ζα δηέπεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην 

ειιεληθφ δίθαην.  

6. Η Αναθέηοςζα Απσή, εθόζον ζςνηπέσει λόγορ διαηηπεί ηο δικαίυμα διακοπήρ 

ηηρ διαδικαζίαρ ζ’ νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν κέρξη ηελ θαηαθχξσζε, ρσξίο απηφ λα 

γελλά νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 

13.     ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 Ζ   παξνχζα   πξνθήξπμε   δεκνζηνπνηείηαη   ζην   δηθηπαθφ   ηφπν   www.pamth.gov.gr, 

www.pamth.eu, www.pexanthis.eu    θαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο Γηαχγεηαο 

Ο Πρόεδρος του Δ.. 

 
 
 

Αριστείδης Γιαννακίδης 
Περιφερειάρχης  

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 : ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΟΤ – ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

1. Περιγραθή Έργοσ 

Σν «through pREvention to Preserve the natural beauty Of the Rhodope mounTain 

(REPORT)» είλαη έλα έξγν ην νπνίν  κέζσ ηεο πξφιεςεο ησλ ππξθαγηψλ ζα 

πξνζπαζήζεη λα ζπληεξήζεη θαη λα πξνζηαηεχζεη ηε θπζηθή νκνξθηά ηεο Οξνζεηξάο ηεο 

Ρνδφπεο. 

Δίλαη κηα θνηλή εθαξκνγή απφ δχν εηαίξνπο ηελ Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε Smolyan θαη ηελ 

Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. 

Οη ελέξγεηεο πνπ ζα πινπνηεζνχλ είλαη: 

 δεκηνπξγία ελφο θέληξνπ ειέγρνπ παξαηήξεζεο ηεο κεηεσξνινγηθήο θαηάζηαζεο  

 δεκηνπξγία ζηαζκψλ παξαηήξεζεο (πχξγνη) κεηεσξνινγηθήο θαηάζηαζεο κε 

αηζζεηήξεο   

 εμνπιηζκφο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηψλ ησλ ζηαζκψλ παξαηήξεζεο 

 δεκηνπξγία πιεξνθνξηαθψλ πηλάθσλ (θέληξα πιεξνθφξεζεο) πνπ ζα 

επηδεηθλχνπλ ηνλ θαζεκεξηλφ θίλδπλν ππξθαγηψλ 

 εμνπιηζκφο ησλ θέληξσλ πιεξνθφξεζεο 

 άδεηεο γηα δνξπθνξηθέο εηθφλεο ζηα θέληξα πιεξνθφξεζεο  

 εμνπιηζκφο απνζεθψλ ππξφζβεζεο (θηπάξηα, αληιίεο, GPS θιπ.) 

 αγνξά 3 νρεκάησλ  

 δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο επηθνηλσληψλ γηα ηελ έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε ππξθαγηάο 

 δξάζεηο δεκνζηφηεηαο 

 θνηλέο θαηαξηίζεηο γηα 20 Έιιελεο θαη Βνχιγαξνπο ζην εγθαηαζηεκέλν ζχζηεκα. 

 

2. Σηότος ηοσ έργοσ 

Ο γεληθφο ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη κέζσ ηεο πξφιεςεο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ λα 

βειηηψζεη ηε ζπληήξεζε ηεο ζεκαληηθήο βηνπνηθηιφηεηαο ζηελ πεξηνρή ηεο Οξνζεηξάο ηεο 

Ρνδφπεο, σο ηκήκα ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ ζηε δηαζπλνξηαθή 

πεξηνρή Smolyan - Ξάλζεο. Ο γεληθφο ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ζηνλ άμνλα 1 

πξνηεξαηφηεηαο: «Πνηφηεηα ηεο δσήο» , ηνκέαο ηεο επέκβαζεο 1.1.: Πξνζηαζία, δηαρείξηζε 

& πξνψζεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ. 

Οη ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη ηνπ είλαη: 
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 Αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηελ έγθαηξε 

πξνεηδνπνίεζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη ππνζηήξημε ηεο πηνζέηεζεο ησλ 

θαηάιιεισλ ελεξγεηψλ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο   

 Αλάπηπμε ησλ θαλφλσλ γηα ηελ θνηλή δηαρείξηζε θαη ηελ αληαιιαγή ησλ εκπεηξηψλ 

ζηελ πξφιεςε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ   

 Βειηίσζε ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ νξγάλσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηνλ πεξηνξηζκφ θαη ηελ 

πξφιεςε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ   

 

3. Προδιαγραθές – Παραδοηέα  

Σν αληηθείκελν ηνπ Αλαδφρνπ αθνξά ζηελ ππνζηήξημε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζηελ 

πινπνίεζε ησλ παξαθάησ παθέησλ εξγαζίαο : 

 Πακέηο επγαζίαρ WP5:Γεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο πξνεηδνπνίεζεο ππξθαγηψλ 

 Πακέηο επγαζίαρ WP6.2: Κνηλή θαηάξηηζε (εξγαζηήξην) εκπεηξνγλσκφλσλ ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πξνεηδνπνίεζεο ππξθαγηψλ 

Δηδηθφηεξα : 

 

Πακέηο επγαζίαρ WP5: Γημιοςπγία ενόρ ζςζηήμαηορ πποειδοποίηζηρ πςπκαγιών 

ην ζπγθεθξηκέλν παθέην εξγαζίαο ν αλάδνρνο ζα αλαπηχμεη θαη ζα δνθηκάζεη έλα 

ζχζηεκα πξνεηδνπνίεζεο ππξθαγηψλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη:  

  

5.1 Καθιέπυζη ζςζηήμαηορ πποειδοποίηζηρ πςπκαγιάρ 

 Πξνζδηνξηζκφο πηζαλψλ δσλψλ θηλδχλνπ 

 Πξνζαξκνγή ηνπ FWI (δαζηθφο δείθηεο επλντθψλ γηα ηελ έθξεμε ππξθαγηψλ 

ζπλζεθψλ) ζην βαιθαληθφ θιηκαηηθφ ζχζηεκα – αμηνιφγεζε ησλ επηιεγκέλσλ FWI 

(δαζηθφο δείθηεο επλντθψλ γηα ηελ έθξεμε ππξθαγηψλ ζπλζεθψλ) θξηηεξίσλ 

 Παξάκεηξνη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ξίζθσλ γηα δαζηθέο ππξθαγηέο – Πεγέο 

ζηνηρείσλ θαη κέζνδνη γηα θαζεκεξηλνχο ράξηεο FWI (δαζηθφο δείθηεο επλντθψλ γηα 

ηελ έθξεμε ππξθαγηψλ ζπλζεθψλ) – χκβνια θαηεγνξηψλ θηλδχλνπ ππξθαγηάο 

5.2 Γοκιμή ζςζηημάηυν με πειπάμαηα Γαζικήρ πςπκαγιάρ 

 Αλαθνξά – έθζεζε γηα επηθχξσζε ηεο επηιεγκέλεο κεζνδνινγίαο 

 Δθπαίδεπζε – επίδεημε κε πείξακα ζηελ χπαηζξν (4 επηδείμεηο) ηνπ πξνζσπηθνχ 

 Τπαίζξην πείξακα δαζηθήο ππξθαγηάο ζην Smolyan (2 εκεξψλ) 

 Τπαίζξην πείξακα δαζηθήο ππξθαγηάο ζηελ Ξάλζε (2 εκεξψλ) 
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Οη πποδιαγπαθέρ και ηα παπαδοηέα ηεο πινπνίεζεο ηνπ παθέηνπ εξγαζίαο WP5 είλαη:  

5.1. Καθιέπυζη ενόρ ζςζηήμαηορ πποειδοποίηζηρ πςπκαγιών  
 

Αλαθνξά ζρεηηθή κε 
ηελ αμηνιφγεζε 

πφξσλ  
(Απαζρφιεζε 1 
Bνχιγαξνπ θαη 1 

Έιιελα εηδηθνχ ζην  
GIS ) 

Ζκέξεο 
απαζρφιεζεο 

10 
Πξνζδηνξηζκφο πηζαλψλ 
δσλψλ θηλδχλνπ 

Πξνζαξκνγή ηνπ  
FWI ζην βαιθαληθφ 
θιηκαηηθφ ζχζηεκα 

(Απαζρφιεζε 1 
εηδηθνχ ζην GIS) 

Ζκέξεο 
απαζρφιεζεο 

20 
Αμηνιφγεζε ησλ επηιεγκέλσλ 
FWI θξηηεξίσλ 

Παξάκεηξνη γηα ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ 

ξίζθσλ γηα δαζηθέο 
ππξθαγηέο 

(Απαζρφιεζε 1 
εηδηθνχ ζην GIS , 1 

εηδηθνχ ζην RS , 
βνεζεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ)  

Ζκέξεο 
απαζρφιεζεο 

15 
Πεγέο δεδνκέλσλ θαη κέζνδνη 
γηα θαζεκεξηλνχο δείθηεο 
θηλδχλνπ ππξθαγηάο (FWI)  

 
 

5.2. Γοκιμή ηος ζςζηήμαηορ μέζυ πειπάμαηορ δαζικήρ πςπκαγιάρ 

Απαζρφιεζε 1 
εηδηθνχ ζην 
ζχζηεκα 

Ζκέξεο 
απαζρφιεζεο 

10 

Αλαθνξά – έθζεζε γηα 
επηθχξσζε ηεο επηιεγκέλεο 
κεζνδνινγίαο 
 

Δθπαίδεπζε – 
επίδεημε δαζηθήο 

ππξθαγηάο 
(ππαίζξην πείξακα 

επηδείμεσλ) 
 

Αξηζκφο 
επηδείμεσλ 

4 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 

Πείξακα δαζηθήο 
ππξθαγηάο ζηε 

Βνπιγαξία 

Ζκέξεο 
απαζρφιεζεο 

2 
Τπαίζξην πείξακα δαζηθήο 
ππξθαγηάο ζην Smolyan ηεο 
Βνπιγαξίαο   
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Πείξακα δαζηθήο 
ππξθαγηάο ζηελ 

Διιάδα 

Ζκέξεο 
απαζρφιεζεο 

2 
Τπαίζξην πείξακα δαζηθήο 
ππξθαγηάο ζηελ Ξάλζε 
   

 
ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο, δηακνλήο θαη 

δηαηξνθήο ηεο νκάδαο έξγνπ πνπ ζα δεισζεί θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζήο 

ηνπ. 

Σν ζχζηεκα πξνεηδνπνίεζεο ππξθαγηψλ ζα παξαδνζεί ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηα 

αγγιηθά θαη ειιεληθά.  

 

Πακέηο επγαζίαρ WP6.2: Κοινή καηάπηιζη (επγαζηήπιο) εμπειπογνυμόνυν ζηη 

λειηοςπγία ηος ζςζηήμαηορ πποειδοποίηζηρ πςπκαγιών 

ην ζπγθεθξηκέλν παθέην εξγαζίαο ζα πινπνηεζεί έλα δηήκεξν εξγαζηήξην γηα ηνπο 

εηδηθνχο φπνπ ζα ηνπο παξνπζηαζζεί ην ζχζηεκα πξνεηδνπνίεζεο ππξθαγηψλ. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ζα είλαη 10 Βνχιγαξνη θαη 10 Έιιελεο .  

Οη προδιαγραθές και ηα παραδοηέα ηεο πινπνίεζεο ηνπ παθέηνπ εξγαζίαο WP6.2 

είλαη:  

Δλνηθίαζε ρψξνπ γηα ηε 
δηεμαγσγή ηνπ εξγαζηεξίνπ  

Ζκέξεο  4 

Απαζρφιεζε 1 Βνχιγαξνπ θαη 1 
Έιιελα Δκπεηξνγλψκνλα γηα ηε 
δηνξγάλσζε ηνπ εξγαζηεξίνπ  

Ζκέξεο 
απαζρφιεζεο 

8 

2 coffee breaks and breakfast 
γηα 20 ζπκκεηέρνληεο 

Αξηζκφο 
ζπκκεηερφλησλ 

40 

Τιηθφ – αλαιψζηκα γηα ην 
εξγαζηήξην (πρ. ηζάληεο, ζηπιφ, 
κπινθ θιπ) 

αξηζκφο 20 

Πείξακα αίζνπζαο (πξνζεκείσζε 
θαηάζηαζε θαηαζηξνθήο) 

αξηζκφο 1 

 

ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο, δηακνλήο θαη 

δηαηξνθήο ηεο νκάδαο έξγνπ πνπ ζα δεισζεί θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζήο 

ηνπ. 
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4. Εκηίμηζη κόζηοσς 

Πακέηο εργαζίας WP5:  

 
5.1. Ιαθιέρωζη ενός ζσζηήμαηος προειδοποίηζης πσρκαγιών  

    
ΣΘΜΗ 

 (ΤΜΠ. ΦΠΑ) 

Αλαθνξά 
ζρεηηθή κε ηελ 

αμηνιφγεζε 
πφξσλ  

(Απαζρφιεζε 1 
Bνχιγαξνπ θαη 

1 Έιιελα 
εηδηθνχ ζην  GIS 

) 

Ζκέξεο 
απαζρφιεζεο 

10 
Πξνζδηνξηζκφο 
πηζαλψλ δσλψλ 
θηλδχλνπ 

 
2.000,00 επξψ 

Πξνζαξκνγή 
ηνπ  FWI ζην 

βαιθαληθφ 
θιηκαηηθφ 
ζχζηεκα 

(Απαζρφιεζε 1 
εηδηθνχ ζην 

GIS) 

Ζκέξεο 
απαζρφιεζεο 

20 
Αμηνιφγεζε ησλ 
επηιεγκέλσλ FWI 
θξηηεξίσλ 

4.000,00 επξψ 

Παξάκεηξνη γηα 
ηελ αμηνιφγεζε 
ησλ ξίζθσλ γηα 

δαζηθέο 
ππξθαγηέο 

(Απαζρφιεζε 1 
εηδηθνχ ζην GIS 
, 1 εηδηθνχ ζην 

RS , βνεζεηηθνχ 
πξνζσπηθνχ)  

Ζκέξεο 
απαζρφιεζεο 

15 

Πεγέο δεδνκέλσλ 
θαη κέζνδνη γηα 
θαζεκεξηλνχο 
δείθηεο θηλδχλνπ 
ππξθαγηάο (FWI)  

3.000,00 επξψ 

 
5.2. Δοκιμή ηοσ ζσζηήμαηος μέζω πειράμαηος δαζικής πσρκαγιάς 
 

    
ΣΘΜΗ 

 (ΤΜΠ. ΦΠΑ) 

Απαζρφιεζε 1 
εηδηθνχ ζην 
ζχζηεκα 

Ζκέξεο 
απαζρφιεζεο 

10 

Αλαθνξά – 
έθζεζε γηα 
επηθχξσζε ηεο 
επηιεγκέλεο 
κεζνδνινγίαο 
 

2.000,00 επξψ 
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Δθπαίδεπζε – 
επίδεημε 
δαζηθήο 

ππξθαγηάο 
(ππαίζξην 
πείξακα 

επηδείμεσλ) 
 

Αξηζκφο 
επηδείμεσλ 

4 
Δθπαίδεπζε 
πξνζσπηθνχ 

800,00 επξψ 

Πείξακα 
δαζηθήο 

ππξθαγηάο ζηε 
Βνπιγαξία 

Ζκέξεο 
απαζρφιεζεο 

2 

Τπαίζξην 
πείξακα δαζηθήο 
ππξθαγηάο ζην 
Smolyan ηεο 
Βνπιγαξίαο   

5.000,00 επξψ 

Πείξακα 
δαζηθήο 

ππξθαγηάο 
ζηελ Διιάδα 

Ζκέξεο 
απαζρφιεζεο 

2 

Τπαίζξην 
πείξακα δαζηθήο 
ππξθαγηάο ζηελ 
Ξάλζε 
   

5.000,00 επξψ 

 
ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο, δηακνλήο θαη 

δηαηξνθήο ηεο νκάδαο έξγνπ πνπ ζα δεισζεί θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζήο 

ηνπ. 

ύνολο Πακέηοσ εργαζίας WP5: 21.800,00 εσρώ(ζσμπ. ΦΠΑ)   
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Πακέηο εργαζίας WP6.2.:  

 

Δλνηθίαζε ρψξνπ γηα ηε 
δηεμαγσγή ηνπ εξγαζηεξίνπ  

Ζκέξεο  4 1400,00 επξψ 

Απαζρφιεζε 1 Βνχιγαξνπ θαη 1 
Έιιελα Δκπεηξνγλψκνλα γηα ηε 
δηνξγάλσζε ηνπ εξγαζηεξίνπ  

Ζκέξεο 
απαζρφιεζεο 

8 3800,00 επξψ 

2 coffee breaks and breakfast 
γηα 20 ζπκκεηέρνληεο 

Αξηζκφο 
ζπκκεηερφλησλ 

40 144,00 επξψ 

Τιηθφ – αλαιψζηκα γηα ην 
εξγαζηήξην (πρ. ηζάληεο, ζηπιφ, 
κπινθ θιπ) 

αξηζκφο 20 200,00 επξψ 

Πείξακα αίζνπζαο (πξνζεκείσζε 
θαηάζηαζε θαηαζηξνθήο) 

αξηζκφο 1 200,00 επξψ 

 

ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο, δηακνλήο θαη 

δηαηξνθήο ηεο νκάδαο έξγνπ πνπ ζα δεισζεί θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζήο 

ηνπ. 

 

ύνολο Πακέηοσ εργαζίας WP6.2: 5.744,00 εσρώ  (ζσμπ. ΦΠΑ) 

 

5. Περιετόμενα Φακέλοσ «Τετνικής Προζθοράς» 
 

«Ο θάθεινο ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ  πνπ ζα ππνβάιεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα 

πεξηέρεη, ηα παξαθάησ κε πνηλή απνθιεηζκνχ:  

 

1. Σα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ εξγαζηψλ 

θαη απνδεηθλχνπλ ηελ ηερληθή ηθαλφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ. Δηδηθφηεξα, πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη: 

 

i. Γενικέρ πληποθοπίερ γηα ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο (φλνκα/επσλπκία, 

δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, φλνκα 

αξκνδίνπ εθπξνζψπνπ γηα ηελ πξνζθνξά), ηζηνξηθφ θαη θχξηα βήκαηα αλάπηπμεο 

ηεο επηρείξεζεο, 
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ii. Πεπιγπαθή ηηρ επισειπημαηικήρ δομήρ (λνκηθή κνξθή, απαζρνινχκελν 

πξνζσπηθφ θαηά εηδηθφηεηα - νξγαλφγξακκα θαη βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ 

βαζηθψλ ζηειερψλ), 

iii. Καηάλογο και ζςνοπηική πεπιγπαθή ηυν ζςναθών έπγυν, ηα νπνία 

πινπνίεζαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεληαεηία ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή, κε 

ζαθή έλδεημε ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο αμίαο, ηνπ ρξφλνπ 

πινπνίεζεο, ηνπ παξαιήπηε θαη ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ζε 

απηφ, ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ησλ πηζαλψλ ζπλεξγαηψλ απηνχ, 

 

γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ ζην δηαγσληζκφ. 

 

2. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζθνπεχεη λα 

πξνζεγγίζεη ην έξγν,  ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο, δηαρείξηζεο θαη δηνίθεζεο ησλ ελεξγεηψλ ηνπ 

έξγνπ. Δηδηθφηεξα, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 

Α. Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ μεθοδολογίαρ και ηυν μέζυν, κε ηα νπνία ν Αλάδνρνο 

ζθνπεχεη λα πινπνηήζεη ην έξγν κε αλάιπζε αλά δξάζε θαζψο θαη νπνηνδήπνηε επηπιένλ 

ζηνηρείν ηεθκεξηψλεη πιεξέζηεξα ηελ πξφηαζε ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ θαη απαληά ζηηο 

επηκέξνπο απαηηήζεηο πνπ έξγνπ.  

Β. Πεπιγπαθή ηηρ Ομάδαρ Έπγος, ε νπνία ζα απαξηίδεηαη απφ ηθαλφ αξηζκφ ζηειερψλ 

γηα ηελ έγθαηξε θαη ηελ απαηηνχκελε πνηνηηθά πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

Γ. Υπονοδιάγπαμμα , ην νπνίν ζα απνηππψλεη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ζε ζρέζε 

κε ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο θαη ηα παξαδνηέα ηεο πξνθήξπμεο θαη ηελ πξνηεηλφκελε 

κεζνδνινγία.  

 

ηνηρεία ηα νπνία ζα αμηνινγεζνχλ ζηηο ηερληθέο πξνζθνξέο ησλ πξνζθεξφλησλ κε βάζε 

ηα θξηηήξηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Α/Α 

 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΤΝΣΔΛΔΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

Σ1  Μεθοδολογία Τλοποίηζηρ 60% 

1.1 Μεζνδνινγία Τινπνίεζεο θαη Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ηνπ 
έξγνπ 

40% 

1.2 Υξνλνπξνγξακκαηηζκφο θαη νξγάλσζε παξαδνηέσλ 20% 
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Σ2 Ομάδα Έπγος 40% 

  2.1 ρήκα Γηνίθεζεο Έξγνπ. Δμεηδίθεπζε ξφισλ θαη 
θαζεθφλησλ φζνλ αθνξά ηελ πινπνίεζε ησλ επηκέξνπο 
θάζεσλ ηνπ έξγνπ. Δκπεηξία ηεο Οκάδαο ζε παξφκνηα 
έξγα. 
 

40% 

ΤΝΟΛΟ          100% 

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

Σν Έξγν ζα αλαηεζεί µε βάζε ηελ ζςµθεπόηεπη πξνζθνξά ε νπνία ζα πξνθχςεη απφ ηελ 

ζπζρέηηζε ηεο βαζκνιφγεζεο ηερληθψλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθεξφλησλ θαη 

ησλ αληίζηνηρσλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.  

Ζ νκάδα θξηηεξίσλ πνπ αθνξά ζηελ Αμηνιφγεζε ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο θαηαιακβάλεη 

ζςνηελεζηή βαπύηηηαρ 80%. 
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6 .ΠΙΝΑΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Πακέηο εργαζίας WP5:  

5.1. Ιαθιέρωζη ενός ζσζηήμαηος προειδοποίηζης πσρκαγιών  

    
       ΣΘΜΗ 

 (τωρίς ΦΠΑ) 

       

      ΣΘΜΗ 
 (ΤΜΠ. ΦΠΑ) 

Αλαθνξά 
ζρεηηθή κε ηελ 

αμηνιφγεζε 

πφξσλ  
(Απαζρφιεζε 1 

Bνχιγαξνπ θαη 
1 Έιιελα 

εηδηθνχ ζην  GIS 

) 

Ζκέξεο 

απαζρφιεζεο 
10 

Πξνζδηνξηζκφο 
πηζαλψλ δσλψλ 

θηλδχλνπ 

 

 

 

Πξνζαξκνγή 

ηνπ  FWI ζην 
βαιθαληθφ 

θιηκαηηθφ 

ζχζηεκα 
(Απαζρφιεζε 1 

εηδηθνχ ζην GIS) 

Ζκέξεο 
απαζρφιεζεο 

20 

Αμηνιφγεζε ησλ 

επηιεγκέλσλ FWI 

θξηηεξίσλ 

 

 

Παξάκεηξνη γηα 
ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ ξίζθσλ γηα 

δαζηθέο 
ππξθαγηέο 

(Απαζρφιεζε 1 
εηδηθνχ ζην GIS 

, 1 εηδηθνχ ζην 
RS , βνεζεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ)  

Ζκέξεο 

απαζρφιεζεο 
15 

Πεγέο δεδνκέλσλ 

θαη κέζνδνη γηα 
θαζεκεξηλνχο 

δείθηεο θηλδχλνπ 

ππξθαγηάο (FWI)  
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5.2. Δοκιμή ηοσ ζσζηήμαηος μέζω πειράμαηος δαζικής πσρκαγιάς 
 

    
ΣΘΜΗ 

 (τωρίς ΦΠΑ) 
ΣΘΜΗ 

 (σμπ. ΦΠΑ) 

Απαζρφιεζε 1 

εηδηθνχ ζην 

ζχζηεκα 

Ζκέξεο 
απαζρφιεζεο 

10 

Αλαθνξά – 

έθζεζε γηα 
επηθχξσζε ηεο 

επηιεγκέλεο 

κεζνδνινγίαο 
 

 

  

Δθπαίδεπζε – 

επίδεημε δαζηθήο 

ππξθαγηάο 
(ππαίζξην 

πείξακα 
επηδείμεσλ) 

 

Αξηζκφο 

επηδείμεσλ 
4 

Δθπαίδεπζε 

πξνζσπηθνχ 
  

Πείξακα δαζηθήο 
ππξθαγηάο ζηε 

Βνπιγαξία 

Ζκέξεο 
απαζρφιεζεο 

2 

Τπαίζξην πείξακα 

δαζηθήο ππξθαγηάο 
ζην Smolyan ηεο 

Βνπιγαξίαο   

  

Πείξακα δαζηθήο 
ππξθαγηάο ζηελ 

Διιάδα 

Ζκέξεο 
απαζρφιεζεο 

2 

Τπαίζξην πείξακα 

δαζηθήο ππξθαγηάο 
ζηελ Ξάλζε 
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Πακέηο εργαζίας WP6.2.:  

   
ΣΘΜΗ 

 (τωρίς ΦΠΑ) 
ΣΘΜΗ 

 (ζσμπ. ΦΠΑ) 

Δλνηθίαζε ρψξνπ γηα ηε 

δηεμαγσγή ηνπ εξγαζηεξίνπ  
Ζκέξεο  4   

Απαζρφιεζε 1 Βνχιγαξνπ θαη 1 
Έιιελα Δκπεηξνγλψκνλα γηα ηε 

δηνξγάλσζε ηνπ εξγαζηεξίνπ  

Ζκέξεο 

απαζρφιεζεο 
8   

2 coffee breaks and breakfast 
γηα 20 ζπκκεηέρνληεο 

Αξηζκφο 
ζπκκεηερφλησλ 

40   

Τιηθφ – αλαιψζηκα γηα ην 
εξγαζηήξην (πρ. ηζάληεο, ζηπιφ, 

κπινθ θιπ) 

αξηζκφο 20   

Πείξακα αίζνπζαο (πξνζεκείσζε 

θαηάζηαζε θαηαζηξνθήο) 
αξηζκφο 1   

 

 

 

WP5: Γημιοςπγία 
ενόρ ζςζηήμαηορ 
πποειδοποίηζηρ 

πςπκαγιών 

Γπάζειρ ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ  

(Υυπίρ ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ  
(ζςμπ. ΦΠΑ) 

 Action 5.1   

 Ιαθιέρωζη ενός ζσζηήμαηος 
προειδοποίηζης πσρκαγιών 

  

Action 5.2 

 Δοκιμή ηοσ ζσζηήμαηος 
μέζω πειράμαηος δαζικής 
πσρκαγιάς 

  

WP6.2.: Κοινή 
καηάπηιζη 

(επγαζηήπιο) 
εμπειπογνυμόνυν 
ζηη λειηοςπγία ηος 

ζςζηήμαηορ 
πποειδοποίηζηρ 

πςπκαγιών 

Action 6.2.2 
Κοινή καηάπηιζη (επγαζηήπιο) 

  

 ΤΝΟΛΟ   
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 1 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 

Δθδφηεο : 

 ………………………………………………………………………………………… 

Ζκεξνκελία Έθδνζεο :  

………………………………………………………………………………………… 

Πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 

Δγγχεζή καο ππ' αξηζκφλ ………………………………… γηα ΔΤΡΧ ………………… 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη απφ ην επεξγέηεκα ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο ππέξ ηεο Δηαηξείαο 

………………………………………………, νδφο ………………………………, αξηζκφο 

………………………… (ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο ππέξ ησλ εηαηξεηψλ (1) 

…………………………, (2) ……………………………, θιπ. αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο 

αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο 

ή ηεο θνηλνπξαμίαο εηαηξεηψλ), κέρξη ην πνζφλ ησλ ΔΤΡΧ ……………………………………………… 

ζην νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε εγγχεζή καο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ πηζηή 

εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ παξαπάλσ αλάδνρν ππέξ ηνπ νπνίνπ 

εγγπφκαζηε θαη ηελ νπνηαδήπνηε απαίηεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη' απηνχ, πνπ πεγάδεη απφ ηελ 

ζχκβαζε γηα ην έξγν 

………………………………………………………………………………………………… 

Απφ ηελ εγγχεζε απηή ζα απαιιάμνπκε ηνλ παξαπάλσ γηα ηνλ νπνίνλ έρνπκε εγγπεζεί κεηά ηελ 

επηζηξνθή ηεο παξνχζαο ή κε βάζε έγγξαθε εληνιή ζαο. Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε 

δηάζεζή ζαο θαη ζα ζαο θαηαβάιινπκε ρσξίο αληίξξεζε, νιηθά ή κεξηθά, ζε πεξίπησζε νιηθνχ ή 

κεξηθνχ θαηαινγηζκνχ ηεο εγγχεζεο ζε βάξνπο απηνχ ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ε παξνχζα κέζα 

ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο πξνο εκάο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

ηέινο ραξηνζήκνπ.Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ 

δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαίλεη ην 

φξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.  
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 2 ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 
 

ΤΜΒΑΗ ΑΝΑΘΔΗ ΔΡΓΟΤ 

 
 Τ Μ Β Α  Η  

 

ηελ Κνκνηελή ζήκεξα ηελ               2012, κεηαμχ αθ’ ελφο ηνπ «Πεπιθεπειακού Σαμείος 

Ανάπηςξηρ Αναηολικήρ Μακεδονίαρ-Θπάκηρ», ην νπνίν εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ 

Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θ. Αξηζηείδε Γηαλλαθίδε Πεξηθεξεηάξρε Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαη αθ’ εηέξνπ ηνπ/ηεο 

………………………………………..,θαηνίθνπ……………………..νδφο ……………. αξηζκφο 

……., κε αξηζκφ ηαπηφηεηαο ……………………, κε αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ 

……………., ππαγφκελνο/ε ζηε ΓΟΤ ……..,  θαινχκελνο/ε ζην εμήο «ΑΝΑΓΟΥΟ»,  ‘Ζ Ζ 

………….εηαηξεία κε ηελ επσλπκία…………….πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ …………., νδφο 

………………θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ ……………..δηαρεηξηζηή ηεο εηαηξείαο ( 

επηζπλ. Καηαζηαηηθφ ) κε αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ……………., ππαγφκελνο/ε ζηε 

ΓΟΤ ……..,  θαινχκελε ζην εμήο «ΑΝΑΓΟΥΟ»,                        

 

ζπκθψλεζαλ θαη έθαλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

  

1.Σν Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο Α.Μ.Θ., κεηά ηελ απφ …………. εηζήγεζε ηεο 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ, θαηαθχξσζε 

ζηνλ/ελ «Αλάδνρν» ηνλ δηελεξγεζέληα Πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, ‘«Παξνρή 

ππεξεζηψλ εκπεηξνγλψκνλα» γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ «WP5: Γεκηνπξγία ελφο 

ζπζηήκαηνο πξνεηδνπνίεζεο ππξθαγηψλ» θαη « WP6.2.: Κνηλή θαηάξηηζε (εξγαζηήξην) 

εκπεηξνγλσκφλσλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πξνεηδνπνίεζεο ππξθαγηψλ»’, ζην 

πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ «through pREvention to Preserve the natural beauty Of 

the Rhodope mounTain  / REPORT» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο 

Διιάδα – Βνπιγαξία 2007-2013, κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ ηερλννηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά 

 
2. Σν Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο Α.Μ.Θ. κε ηελ αξίζ. …………….. απφθαζή ηνπ 

θαηαθπξψλεη ηνλ σο άλσ δηαγσληζκφ θαη αλαζέηεη ζηνλ «Αλάδνρν», ν νπνίνο απνδέρεηαη 

θαη αλαιακβάλεη ηελ ‘«Παξνρή ππεξεζηψλ εκπεηξνγλψκνλα» γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 
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ελεξγεηψλ «WP5: Γεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο πξνεηδνπνίεζεο ππξθαγηψλ» θαη « WP6.2.: 

Κνηλή θαηάξηηζε (εξγαζηήξην) εκπεηξνγλσκφλσλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

πξνεηδνπνίεζεο ππξθαγηψλ»’, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζηελ παξνχζα αλαθεξνκέλσλ 

ζπκβαηηθψλ εγγξάθσλ (πξνζθνξά θ.ι.π) 

3. Σν ζπλνιηθφ ηίκεκα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο αλέξρεηαη ζην πνζφ 

………………………… (………………..) επξψ θαη ζα θαηαβιεζεί απφ ην Πεξηθεξεηαθφ 

Σακείν Αλάπηπμεο Α.Μ.Θ. ζηελ «Αλάδνρν», ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο Γηαθήξπμεο θαη φπσο πεξηγξάθεηαη ζε απηήλ. 

  Σν ηίκεκα θάζε είδνπο εθ ησλ πξναλαθεξφκελσλ ππεξεζηψλ αλαθέξεηαη 

ζηελ πξνζθνξά ηνπ «Αλαδφρνπ» ζην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ. Ο «Αλάδνρνο» 

βαξχλεηαη κε φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο, ηέιε, θφξνπο, θιπ,. ηελ παξαπάλσ ηηκή 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά φιεο νη πεξηγξαθφκελεο ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ/ ηεο «Αλαδφρνπ» γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο, 

φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 

ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο, δηακνλήο θαη 

δηαηξνθήο ηεο νκάδαο έξγνπ πνπ ζα δεισζεί θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζήο 

ηνπ. 

 

4. Ο «Αλάδνρνο» αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξαδψζεη ζην Πεξηθεξεηαθφ 

Σακείν Αλάπηπμεο Α.Μ.Θ: 

Παπαδοηέο 1 :ύζηημα πποειδοποίηζηρ πςπκαγιών  
 

Αλαθνξά ζρεηηθή κε ηελ 
αμηνιφγεζε πφξσλ 

Πξνζδηνξηζκφο πηζαλψλ δσλψλ 
θηλδχλνπ 

Πξνζαξκνγή ηνπ  FWI ζην 
βαιθαληθφ θιηκαηηθφ ζχζηεκα 

Αμηνιφγεζε ησλ επηιεγκέλσλ FWI 
θξηηεξίσλ 

Παξάκεηξνη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
ξίζθσλ γηα δαζηθέο ππξθαγηέο 

Πεγέο δεδνκέλσλ θαη κέζνδνη γηα 
θαζεκεξηλνχο δείθηεο θηλδχλνπ 

ππξθαγηάο (FWI) 
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 Παπαδοηέο 2: Γοκιμή ηος ζςζηήμαηορ μέζυ πειπάμαηορ δαζικήρ πςπκαγιάρ 

 
Αλαθνξά – έθζεζε γηα επηθχξσζε ηεο 

επηιεγκέλεο κεζνδνινγίαο 
 

Δθπαίδεπζε – επίδεημε δαζηθήο 
ππξθαγηάο (ππαίζξην πείξακα 

επηδείμεσλ) 
Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 

Πείξακα δαζηθήο ππξθαγηάο ζηε 
Βνπιγαξία 

Τπαίζξην πείξακα δαζηθήο ππξθαγηάο 
ζην Smolyan ηεο Βνπιγαξίαο 

Πείξακα δαζηθήο ππξθαγηάο ζηελ 
Διιάδα 

Τπαίζξην πείξακα δαζηθήο ππξθαγηάο 
ζηελ Ξάλζε 

 

 
Παπαδοηέο 3: Κοινή καηάπηιζη (επγαζηήπιο) εμπειπογνυμόνυν ζηη λειηοςπγία ηος 

ζςζηήμαηορ πποειδοποίηζηρ πςπκαγιών 

 Παξνπζηνιφγην ζπκκεηερφλησλ 

 Φσηνγξαθίεο  

 Τιηθφ ζπκκεηερφλησλ 

 Δηζεγήζεηο 

 

Παξαδνηέα 1 θαη 2  ζα παξαδνζνχλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηα αγγιηθά θαη ειιεληθά.  

Σα παξαπάλσ πξννξίδνληαη γηα ηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ ζην πιαίζην 

πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ «through pREvention to Preserve the natural beauty Of the 

Rhodope mounTain  / REPORT»ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο Διιάδα 

– Βνπιγαξία 2007-2013. 

5. Ο «Αλάδνρνο» ξεηψο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε θαη εγγπάηαη φηη νη παξαπάλσ 

ππεξεζίεο πνπ ζα παξαδψζεη ζην Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο Α.Μ.Θ., είλαη ζε 

άξηζηε θαηάζηαζε θαη αξίζηεο πνηφηεηαο, θαηάιιειεο γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη, 

απαιιαγκέλεο απφ πιηθά θαη λνκηθά ειαηηψκαηα θαη πξνζαξκνζκέλεο ζε πςειήο 

πνηφηεηαο πξφηππα. Δπίζεο δε φηη ζα είλαη πιήξσο πξνζαξκνζκέλεο κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, ηηο ζπλνκνινγεζείζεο ηδηφηεηεο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία. 

6. Ο «Αλάδνρνο» ππνρξενχηαη λα δηαζθαιίζεη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πξηλ ηελ 

παξάδνζή ηνπο ζην Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο Α.Μ.Θ.  

7. Ο «Αλάδνρνο» θαηέζεζε, σο εγγχεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζηνλ δηαγσληζκφ 

ηελ κε αξηζκφ ………………………………. εγγπεηηθή επηζηνιή πνζνχ  ……….. επξψ 

εθδφζεσο ηεο ηξάπεδαο …………………... Ζ παξνρή ηεο Δγγχεζεο απηήο δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί φηη πεξηνξίδεη θαζ΄ νηνλδήπνηε ηξφπν ηελ απφ ην λφκν θαη ηε ζχκβαζε επζχλε 
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ηνπ «Αλαδφρνπ» απέλαληη ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σακείνπ Αλάπηπμεο Α.Μ.Θ.. Ζ Δγγχεζε 

θαιήο εθηέιεζεο ζα επηζηξαθεί κε ηελ νξηζηηθή Πνζνηηθή θαη πνηνηηθή Παξαιαβή ηεο 

πξνκήζεηαο. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο θαιχπηεη ζην ζχλνιφ ηεο θαη ρσξίο 

θακία δηάθξηζε ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο, πνπ απνηειεί εληαίν θείκελν 

κε ηα ινηπά ζπκβαηηθά έγγξαθα.  

8. ηελ πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξεθθιίζεσλ θάζε παξαδνηένπ απφ ηνπο φξνπο ηεο 

χκβαζεο, ε ΔΠΠΔ δηαβηβάδεη εγγξάθσο ζηνλ Αλάδνρν – ην αξγφηεξν εληφο επηά (7) 

εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζήο ηνπ – ηηο 

παξαηεξήζεηο ηεο επί ηνπ παξαδνηένπ, πξνθεηκέλνπ ν Αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί κε 

απηέο θαη λα ην επαλππνβάιιεη θαηάιιεια δηνξζσκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν εληφο επηά (7) 

εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήςε ησλ παξαηεξήζεσλ. 

9. Ο «Αλάδνρνο» είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο θαη ππφρξενο γηα ηελ αζθάιεηα φισλ 

φζσλ απαζρνιεζνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαζψο θαη ζηελ θαηαβνιή 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζε νπνηνλδήπνηε θαηά λφκν αζθαιηζηηθφ θνξέα θχξηαο ή 

επηθνπξηθήο αζθάιηζεο. 

10.Ο «Αλάδνρνο» είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο θαη ππφρξενο γηα ηελ απνδεκίσζε 

νπνηνπδήπνηε γηα θάζε θχζεσο θαη είδνπο δεκηέο, πνπ ηπρφλ ππνζηεί ην Πεξηθεξεηαθφ 

Σακείν Αλάπηπμεο Α.Μ.Θ., ην πξνζσπηθφ ηνπ ή θάζε ηξίηνο, απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο 

ηνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο. 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο αλ ππνρξεσζεί ην Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο Α.Μ.Θ. λα 

θαηαβάιιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε ν «Αλάδνρνο» ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ζε απηφ 

ην αληίζηνηρν πνζφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ηφθσλ θαη εμφδσλ. 

11. ηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθηφο απφ ην Παξάξηεκα, επηζπλάπηνληαη σο αλαπφζπαζηα 

ζηνηρεία απηήο, απνηειψληαο εληαίν θείκελν κε απηή, δεζκεχνληαο εμίζνπ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε θαη κε ηελ αλαθεξφκελε ζεηξά ηζρχνο ηα εμήο, αξρήο γελνκέλεο απφ 

ηελ παξνχζα ζχκβαζε, σο επέρνπζαο πξσηαξρηθή ηζρχ, έλαληη ησλ ππνινίπσλ 

ζπκβαηηθψλ εγγξάθσλ:  

 Ζ Γηαθήξπμε  ηνπ Γηαγσληζκνχ, 

 Ζ Σερληθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ 

 Ζ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ 

 Σν πξαθηηθφ θαηαθχξσζεο, 

 Όιεο νη Γειψζεηο ηνπ «Αλαδφρνπ» πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα ηεο 

Γηαθήξπμεο.  
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12. Γηα ηνλ απνθιεηζκφ νπνηνπδήπνηε εξκελεπηηθνχ πξνβιήκαηνο σο πξνο ηε δεισκέλε 

βνχιεζε ησλ κεξψλ απφ ηελ ηπρφλ εθ παξαδξνκήο κε ππνγξαθή θαη κε επηζχλαςε 

νπνηαζδήπνηε δήισζεο πξνβιεπνκέλεο απφ ηε Γηαθήξπμε, ν «Αλάδνρνο» ζπλνκνινγεί 

ξεηά φηη κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζεσξείηαη θαηά ακάρεην ηεθκήξην φηη ππέβαιε 

φιεο απηέο ηηο δειψζεηο θαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε απνδέρεηαη πιήξσο θαη 

αλεπηθπιάθησο ην νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν φισλ απηψλ ησλ δειψζεσλ, φπσο απηφ 

πξνθχπηεη απφ ηελ αληίζηνηρε ξήηξα ηεο Γηαθήξπμεο. 

13. Αξκφδηα Γηθαζηήξηα γηα ηελ επίιπζε νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο πξνθχςεη απφ ηελ 

εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο, ζπλνκνινγείηαη κεηαμχ ησλ κεξψλ φηη είλαη ηα αξκφδηα 

Γηθαζηήξηα. 

14. πκθσλείηαη φηη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο γίλεηαη κφλν 

έπεηηα απφ γξαπηή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.  

15. Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζπληάρζεθε ζε ηξία ( 3 ) αληίγξαθα, απφ ηα νπνία έιαβαλ απφ 

έλα ν θάζε ζπκβαιιφκελνο . 

Σα   πκβαιιφκελα   Μέξε 
 
 Ο/Ζ Αλάδνρνο       Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ                                                                           
       

Αξηζηείδεο Γηαλλαθίδεο 
Πεξηθεξεηάξρεο Α.Μ.Θ. 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 3 ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

 

ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ή ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Αναθέηοςζα Απσή Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο 

Γιεύθςνζη Γ. Σζεηηλέ 7, 69100 Κνκνηελή 

Σηλέθυνο 2531083000 

Fax 2531083019 

Δ-mail c.partsias@pta-emth.gr 

Πληποθοπίερ Υξήζηνο Πάξηζηαο 

Ημεπομηνία και Ώπα 

Καηάθεζηρ Πποζθοπών 

 

12/03/2012 κέρξη ψξα 14:00 

Ημεπομηνία Γιαγυνιζμού 13/03/2012 

 
Ππόσειπορ Γιαγυνιζμόρ για ηην Δπιλογή Αναδόσος για ηην  ‘«Παποσή ςπηπεζιών εμπειπογνώμονα» 

για ηην ςλοποίηζη ηυν ενεπγειών «WP5: Γημιοςπγία ενόρ ζςζηήμαηορ πποειδοποίηζηρ πςπκαγιών» 

και « WP6.2.: Κοινή καηάπηιζη (επγαζηήπιο) εμπειπογνυμόνυν ζηη λειηοςπγία ηος ζςζηήμαηορ 

πποειδοποίηζηρ πςπκαγιών»’, ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηος Έπγος «through pREvention to Preserve 

the natural beauty Of the Rhodope mounTain  / REPORT» ηος Ππογπάμμαηορ Γιαζςνοπιακήρ 

ςνεπγαζίαρ Δλλάδα – Βοςλγαπία 2007-2013 
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