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ΡΟΚΗΥΞΗ (ΡΕΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ) 

Επωνυμία και Διεφκυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ : ΕΛΟΙΣ ΑΕ (ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ, 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΘΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ), Καβζτςου 

36, Κτίριο ΙΙΙ, Υποκατάςτθμα: Μακρφσ Γιαλόσ, Μαρίνα Μυτιλινθσ, Τ.Κ 81132, Μυτιλινθ, 

τθλζφωνο επικοινωνίασ: 2251040330/2, 2251037126,e-mail επικοινωνίασ: 

mconstantoglou@eloris.gr 

 

Είδοσ Σφμβαςθσ : Σφμβαςθ παροχισ Υπθρεςιϊν. 

CPV :79415200-8 Υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα ςχεδιαςμοφ 

Διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ : Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε οκτϊ μινεσ (8) από τθν 

θμερομθνία υπογραφι τθσ και ανάρτθςι τθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

 

Αντικείμενο τθσ Διακιρυξθσ: “Στρατθγικόσ Σχεδιαςμόσ Τουριςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Βορείου 

Αιγαίου” 

Το ζργο «Δθμιουργία ενόσ Οργανιςμοφ Διαχείριςθσ/Μάρκετινγκ Ρροοριςμοφ (DMO) για τθν 

Ρεριφζρεια Βορείου Αιγαίου» χρθματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Ρρόγραμμα Ειδικοφ 

Σκοποφ για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020 από Εκνικοφσ Ρόρουσ (ΡΔΕ). Το ζργο ζχει ςαν κεντρικι 

ιδζα τθν Δθμιουργία ενόσ Οργανιςμοφ Διαχείριςθσ και Μάρκετινγκ Ρροοριςμοφ για τα νθςιά 

τθσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου. Τα νθςιά τθσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίο κατά τθν διάρκεια 

τθσ τελευταίασ δεκαετίασ διζρχονται από μια ςειρά κρίςεων αρχισ γενομζνθσ από τθν 

οικονομικι κρίςθ τθσ χϊρασ το 2009 και ςτθν ςυνζχεια από τθν μεταναςτευτικι κρίςθ του 2015 

θ οποία ταλανίηει τα περιςςότερα εξ αυτϊν μζχρι ςιμερα. Το ςφνολο των νθςιϊν τθσ 

Ρεριφζρειασ διακζτει ζνα ιδιαίτερα ςθμαντικό φυςικό και ανκρωπογενζσ περιβάλλον, βαςικό 

ςτοιχείο ανάπτυξθσ του τουριςμοφ.Ο ιδρυτικόσ ςκοπόσ του Φορζα κα είναι θ διαχείριςθ του 

προοριςμοφ, ο ενδοπεριφερειακόσ ςυντονιςμόσ των εμπλεκομζνων άμεςα και ζμμεςα με τον 

τουριςμό για χάραξθ και εφαρμογι πολιτικϊν προϊκθςθσ και ανάπτυξθσ και το μάρκετινγκ του 

τουριςτικοφ προοριςμοφ του Βορείου Αιγαίου.  Το όραμα και θ αποςτολι του φορζα κα είναι θ 

μετατροπι τθσ ΡΒΑ ςε ζνα ςφγχρονο προοριςμό υψθλϊν προδιαγραφϊν με εμπειρίεσ για όλουσ 

τουσ επιςκζπτεσ του κακϋ όλθ τθν διάρκεια του ζτουσ. Σκόπιμθ είναι θ διεφρυνςθ εποχικά και 

αφξθςθ των αφίξεων και των διανυκτερεφςεων τουριςτϊν με υψθλι κατά κεφαλιν δαπάνθ. 

Ιδιαίτερθ ζμφαςθ πρζπει να δοκεί ςτθν ανάδειξθ τθσ τοπικισ κλθρονομιάσ, τθν πολιτιςτικι 

διάςταςθ και το φυςικό περιβάλλον μζςα από τθν ανάπτυξθ ενόσ μοναδικοφ πακζτου εμπειριϊν 

ειδικοφ ενδιαφζροντοσ και τθν μεγιςτοποίθςθ των πολλαπλαςιαςτικϊν επιπτϊςεων του 

τουριςμοφ ςτθν τοπικι κοινωνία και οικονομία, πάντα ςε αρμονία με τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ. 

 

Θ αποτελεςματικι Διαχείριςθ του Ρροοριςμοφ ζχει ουςιϊδθ  ςθμαςία προκειμζνου να 

διαςφαλιςτεί θ βιϊςιμθ ανάπτυξθ του τουριςμοφ ο οποίοσ κα ςυνειςφζρει οικονομικά, 

κοινωνικά, πολιτιςτικά και περιβαλλοντικά ςτον προοριςμό και ειδικά υπό τισ παροφςεσ 

ςυνκικεσ αποςτακεροποίθςθσ του τουριςμοφ που προκλικθκε από τθν πανδθμία του COVID-19 

ςε παγκόςμιο αλλά και ςε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο. Αφετθρία όμωσ για τθν 

αποτελεςματικι Διαχείριςθ του Ρροοριςμοφ είναι ο Στρατθγικόσ Σχεδιαςμόσ του Τουριςμοφ. 

 

Ο Στρατθγικόσ Σχεδιαςμόσ του Τουριςμοφ αποτελεί μια ςυντεταγμζνθ και πεικαρχθμζνθ 

προςπάκεια παραγωγισ βαςικϊν αποφάςεων και ενεργειϊν που τισ ςυνοδεφουν, που 

διαμορφϊνουν και κακοδθγοφν ζναν προοριςμό. Είναι μια διαδικαςία που δίνει τθ δυνατότθτα 
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ςτουσ ανκρϊπουσ και τουσ εμπλεκόμενουσ με τον τουριςμό του προοριςμοφ να αποφαςίςουν 

τον τρόπο με τον οποίο ο τουριςμόσ κα ςυνειςφζρει ςτθν οικονομικι και κοινωνικο-πολιτιςτικι 

ηωι του τόπου, να λάβουν μζτρα προσ αυτιν τθν κοινά αποφαςιςμζνθ κατεφκυνςθ βάςθ ενόσ 

ςχεδίου που ικανοποιεί τισ επικυμίεσ των επιςκεπτϊν και εξαςφαλίηει βιϊςιμα οφζλθ προσ τθν 

τοπικι κοινωνία. Ο Στρατθγικόσ Σχεδιαςμόσ του Τουριςμοφ αποτελεί ζνα πλαίςιο ςχεδιαςμζνο 

ζτςι ϊςτε να παρζχει κατεφκυνςθ ςτον προοριςμό με ζμφαςθ ςτθν ποιότθτα, τθν επάρκεια και 

τθν αποτελεςματικότθτα. 

 

Τα βαςικά ερωτιματα που καλείται να απαντιςει ο Στρατθγικόσ Σχεδιαςμόσ του Τουριςμοφ για 

τθν Ρεριφζρεια Βορείου Αιγαίου είναι: 

1. Ροιο είναι το τουριςτικό προϊόν τθσ Ρεριφζρειασ (ςυνολικά και επί μζρουσ ανά νθςί) 
ςιμερα; 

2. Ρου κζλει ο προοριςμόσ να βρίςκεται το 2030; Βαςικι αποτφπωςθ του οράματοσ. 
3. Ρωσ κα επιτευχκεί ο ςτόχοσ του προοριςμοφ μζςα από ζνα Στρατθγικό Σχζδιο και ζναν 

οδικό χάρτθ;  
4. Και τζλοσ, ποια είναι θ διαδικαςία παρακολοφκθςθσ τθσ προόδου; 

Ρροκειμζνου ο ςτόχοσ του ζργου να επιτευχκεί είναι απαραίτθτοσ ο Στρατθγικόσ Σχεδιαςμόσ του 

Τουριςμοφ και ο Σχεδιαςμόσ Διαχείριςθσ Ρροοριςμοφ που αποτελεί και το αντικείμενο τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ. Συγκεκριμζνα τα υπό ανάκεςθ παραδοτζα είναι τα παρακάτω και 

αφοροφν το ςφνολο τθσ Ρεριφζρειασ αλλά και επί μζρουσ των νθςιϊν που τθν απαρτίηουν. 

 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 1. Θ Α φάςθ του ςχεδιαςμοφ 

 Υποπαραδοτζο1: Συγκρότθςθ Ομάδασ Εργαςίασ Ενδιαφερόμενων Μερϊν και οριςμόσ του 
Συντονιςτι  

 Υποπαραδοτζο2: Ρροςδιοριςμόσ διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ & δθμόςιασ διαβοφλευςθσ. 
Δθμιουργία προφίλτου προοριςμοφ 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 2. Θ Β φάςθ του ςχεδιαςμοφ 

 Υποπαραδοτζο 1: Αποτφπωςθ και αξιολόγθςθ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ του 
προοριςμοφ.   

 Υποπαραδοτζο2: Αποτφπωςθ και αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ του προοριςμοφ 
(εςωτερικό περιβάλλον)  

 Υποπαραδοτζο3: Συνολικι αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ του προοριςμοφ (Ανάλυςθ SWOT) 
ΡΑΑΔΟΤΕΟ 3. Θ Γ φάςθ του ςχεδιαςμοφ : Διαμόρφωςθ Στρατθγικισ 

 Υποπαραδοτζο1: Κακοριςμόσ οράματοσ και βαςικϊν αρχϊν προοριςμοφ 

 Υποπαραδοτζο2: Διαμόρφωςθ ςτρατθγικϊν και ειδικϊν ςτόχων  

 Υποπαραδοτζο3: Διαμόρφωςθ αξόνων και ςχεδίων δράςθσ ανά ειδικό ςτόχο του 
ςτρατθγικοφ ςχεδίου 

 Υποπαραδοτζο4: Διαμόρφωςθ πλαιςίου και εργαλείων για τθν παρακολοφκθςθ και 
αξιολόγθςθ του ςχεδίου 
 

Ρροχπολογιςμόσ : Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των εξιντα  χιλιάδων 

ευρϊ (60.000,00€). Στο ποςό δεν ςυμπεριλαμβάνεται το νόμιμο ΦΡΑ. 

 

Τρόποσ χρθματοδότθςθσ: Η Μελζτθ “Στρατθγικόσ Σχεδιαςμόσ Τουριςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ 

Βορείου Αιγαίου”, χρθματοδοτείται από Εκνικοφσ πόρουσ ςτο πλαίςιο του Αναπτυξιακοφ 

Ρρογράμματοσ Ειδικοφ ςκοποφ για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020, που χρθματοδοτείται από το 
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πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (Εκνικοί Ρόροι) ΣΑΕ 388 του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και 

Επενδφςεων  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ : Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα 

ι Ενϊςεισ φυςικϊν ι/και νομικϊν προςϊπων, που είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ – μζλθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ – μζλθ τθσ Συμφωνίασ για τον 

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χϊρο (ΕΟΧ) ι είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ – μζλθ που ζχουν 

υπογράψει τθ Συμφωνία περί Δθμοςίων Συμβάςεων (Σ.Δ.Σ.) του Ραγκοςμίου Οργανιςμοφ 

Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε από τθν Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Αϋ139) υπό τον όρο ότι θ 

ςφμβαςθ καλφπτεται από τθν Σ.Δ.Σ. – ι είναι εγκατεςτθμζνα ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει 

ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε. ι ζχουν ςυςτακεί με τθ νομοκεςία κράτουσ – μζλουσ τθσ Ε.Ε. 

ι του ΕΟΧ ι του κράτουσ – μζλουσ που ζχει υπογράψει τθ Σ.Δ.Σ. ι τθσ τρίτθσ χϊρασ που ζχει 

ςυνάψει ευρωπαϊκι ςυμφωνία με τθν Ε.Ε. και ζχουν τθν κεντρικι τουσ διοίκθςθ ι τθν κφρια 

εγκατάςταςι του ι τθν ζδρα τουσ ςτο εςωτερικό μιασ εκ των ανωτζρω χωρϊν. 

Είδοσ διαδικαςίασ : Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ. 

Κριτιρια ανάκεςθσ : Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από 
οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. 
Tόποσ υποβολισ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ:  ΕΛΟΙΣ ΑΕ (ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ, ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ, 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΘΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ), Καβζτςου 36, Κτίριο ΙΙΙ, 

Υποκατάςτθμα: Μακρφσ Γιαλόσ, Μαρίνα Μυτιλινθσ, Τ.Κ 81132, Μυτιλινθ, τθλζφωνο 

επικοινωνίασ: 2251040330/2, 2251037126,e-mailεπικοινωνίασ:mconstantoglou@eloris.gr 

Καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ των προςφορϊν : 23 Δεκεμβρίου 2020, θμζρα 

Τετάρτθ και ϊρα 15.00 αυτισ θμερομθνίασ. 

Ημερομθνία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν:  05 Ιανουαρίου 2021, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 12.00  

τθσ αυτισ θμερομθνίασ. 

Γλϊςςα ςφνταξθσ προςφορϊν : Ελλθνικι. 

Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν : Οκτϊ (8) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ 

του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για  το ςφνολο των απαιτιςεων. 

Εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ : Δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Ημερομθνία ανάρτθςθσ τθσ Διακιρυξθσ ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ ΕΛΟΙΣΑ.Ε(ΕΤΑΙΕΙΑ 

ΕΕΥΝΑΣ, ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΘΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ)  

(http://www.eloris.gr): 08/12/2020. 

Ημερομθνία ανάρτθςθσ τθσ Διακιρυξθσ ςτο διαδίκτυο, ςτον 

ιςτότοποhttp://eprocurement.gov.gr *Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων 

(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) : ςτισ 08/12/2020. 

Ρλθροφορίεσ : Αρμόδια για πλθροφορίεσ επί των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και του φυςικοφ 

αντικειμζνου κα Κωνςτάντογλου Μαρία, τθλζφωνο επικοινωνίασ: 2251040330, email: 

mconstantoglou@eloris.gr 

Γενικζσ και ειδικζσ πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και των επί μζρουσ 

παραρτθμάτων δίνονται από τθν κα Κωνςτάντογλου Μαρία, τθλζφωνο επικοινωνίασ: 

2251040330, email: mconstantoglou@eloris.gr, Δ/ντρια τθσ ΕΛΟΙΣΑ.Ε, ςτα γραφεία τθσ 

εταιρείασ:Καβζτςου 36, Κτίριο ΙΙΙ, Υποκατάςτθμα: Μακρφσ Γιαλόσ, Μαρίνα Μυτιλινθσ,  Τ.Κ 81132, 

Μυτιλινθ, τθλζφωνο επικοινωνίασ: 2251040330/2, 2251037126 

 

Κατά τα λοιπά, ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςφμφωνα με τα παρακάτω Ραραρτιματα, που 

επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ : 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ 

 

Επωνυμία 
ΕΛΟΙΣ Α.Ε (ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ, 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΘΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΒΟΕΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ) 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ 
Καβζτςου 36, Κτίριο ΙΙΙ,  

Υποκατάςτθμα: Μακρφσ Γιαλόσ, Μαρίνα 

Μυτιλινθσ 

Ρόλθ Μυτιλινθ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 81132 

Τθλζφωνο 2251040330/2,  2251037126 

Φαξ - 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@eloris.gr 

Αρμόδια για πλθροφορίεσ επί των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν και του φυςικοφ αντικειμζνου 

κα Μαρία Κωνςτάντογλου,  

τθλ. Επικοινωνίασ: 2251040330/2,  

e-mailεπικοινωνίασ: 

mconstantoglou@eloris.gr, 

Αρμόδια για πλθροφορίεσ επί τθσ διακιρυξθσ κα Μαρία Κωνςτάντογλου,  

τθλ. Επικοινωνίασ: 2251040330/2,  

e-

mailεπικοινωνίασ:mconstantoglou@eloris.gr, 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) http://www.eloris.gr 

 
Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι θ ΕΛΟΙΣ Α.Ε (ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ, ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΘΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ), θ οποία είναι ΝΡΙΔ με εταιρικι μορφι 
Ανϊνυμθσ Εταιρείασ. 
 
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Ζρευνα, Εκπαίδευςθ, Κατάρτιςθ και 
Ανάπτυξθ. 
Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι το ελλθνικό 
 
Στοιχεία Επικοινωνίασ 
α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν 

θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : (http://www.eloris.gr) 
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β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται ςτθν διεφκυνςθ : ΕΛΟΙΣ Α.Ε (ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ, 
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ), 
Καβζτςου 36, Κτίριο ΙΙΙ, Υποκατάςτθμα: Μακρφσ Γιαλόσ, Μαρίνα Μυτιλινθσ, Τ.Κ 81132, 
Μυτιλινθ, τθλ. επικοινωνίασ: 2251040330/2, 2251037126, e-mailεπικοινωνίασ: 
mconstantoglou@eloris.gr 

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν κα Μαρία Κωνςτάντογλου, τθλ. 
επικοινωνίασ: 2251040330/2, 2251037126, e-mailεπικοινωνίασ: 
mconstantoglou@eloris.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθ διαδικαςία ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ του άρκρου 117του ν. 
4412/16 και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ. 
 
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Εκνικοφσ πόρουσ ςτο πλαίςιο του Αναπτυξιακοφ 
Ρρογράμματοσ Ειδικοφ ςκοποφ για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020, που χρθματοδοτείται από το 
πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (Εκνικοί Ρόροι) ΣΑΕ 388 του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων. 
Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό του ζργου «Δθμιουργία ενόσ Οργανιςμοφ 
Διαχείριςθσ/Μάρκετινγκ Ρροοριςμοφ (DMO) για τθν Ρεριφζρεια Βορείου Αιγαίου» που 
χρθματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Ρρόγραμμα Ειδικοφ Σκοποφ για το Βόρειο Αιγαίο 2017-
2020 από Εκνικοφσ Ρόρουσ (ΡΔΕ) ΣΑΕ 388 του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων. 
 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

Αντικείμενο τθσ Διακιρυξθσ είναι θ ανάδειξθ αναδόχου για τθν υλοποίθςθ των παραδοτζων :  
 
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςεται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου 
δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 79415200-8 Υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα 
ςχεδιαςμοφ 
Ρροςφορζσ υποβάλλονται για  το ςφνολο των απαιτιςεων. 
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των εξιντα  χιλιάδων ευρϊ (60.000,00€), 

μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του νόμιμου ΦΡΑ. Θ ανάλυςθ ανά παραδοτζο παρουςιάηεται ςτον 

ακόλουκο πίνακα. 

Αρικμόσ Ραραδοτζου  Ροςό μθ ςυμπεριλαμβανομζνου 
ΦΡΑ 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 1 Α φάςθ του ςχεδιαςμοφ 10.000,00€ 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 2 Β φάςθ του ςχεδιαςμοφ 25.000,00€ 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 3 Γ φάςθ του ςχεδιαςμοφ : 
Διαμόρφωςθ Στρατθγικισ 

25.000,00€ 

 

Ο Στρατθγικόσ Σχεδιαςμόσ του Τουριςμοφ αποτελεί μια ςυντεταγμζνθ και πεικαρχθμζνθ 
προςπάκεια παραγωγισ βαςικϊν αποφάςεων και ενεργειϊν που τισ ςυνοδεφουν, που 
διαμορφϊνουν και κακοδθγοφν ζναν προοριςμό. Είναι μια διαδικαςία που δίνει τθ δυνατότθτα 
ςτουσ ανκρϊπουσ και τουσ εμπλεκόμενουσ με τον τουριςμό του προοριςμοφ να αποφαςίςουν 
τον τρόπο με τον οποίο ο τουριςμόσ κα ςυνειςφζρει ςτθν οικονομικι και κοινωνικο-πολιτιςτικι 

20PROC007800573 2020-12-08



ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΚΑΙ ΔΠΑ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΓΔ 

ΔΙΓΙΚΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ, 2017 - 2020 

 

 

Καβζτςου 36, Κτίριο ΙΙΙ, 81132 Μυτιλινθ. Υπ/μα: Μακρφσ Γιαλόσ, Μαρίνα Μυτιλινθσ. 81132, Μυτιλινθ 
Αρ.ΓΕΜΘ:  078226842000 

Τθλ. +302251040330/2, +302251037126 
e-mail : info@eloris.gr 

 
 

 

12 

ηωι του τόπου, να λάβουν μζτρα προσ αυτιν τθν κοινά αποφαςιςμζνθ κατεφκυνςθ βάςθ ενόσ 
ςχεδίου που ικανοποιεί τισ επικυμίεσ των επιςκεπτϊν και εξαςφαλίηει βιϊςιμα οφζλθ προσ τθν 
τοπικι κοινωνία. Ο Στρατθγικόσ Σχεδιαςμόσ του Τουριςμοφ αποτελεί ζνα πλαίςιο ςχεδιαςμζνο 
ζτςι ϊςτε να παρζχει κατεφκυνςθ ςτον προοριςμό με ζμφαςθ ςτθν ποιότθτα, τθν επάρκεια και 
τθν αποτελεςματικότθτα. 
 
Τα βαςικά ερωτιματα που καλείται να απαντιςει ο Στρατθγικόσ Σχεδιαςμόσ του Τουριςμοφ για 
τθν Ρεριφζρεια Βορείου Αιγαίου είναι: 

1. Ροιο είναι το τουριςτικό προϊόν τθσ Ρεριφζρειασ (ςυνολικά και επί μζρουσ ανά νθςί) 
ςιμερα; 

2. Ρου κζλει ο προοριςμόσ να βρίςκεται το 2030; Βαςικι αποτφπωςθ του οράματοσ. 
3. Ρωσ κα επιτευχκεί ο ςτόχοσ του προοριςμοφ μζςα από ζνα Στρατθγικό Σχζδιο και ζναν 

οδικό χάρτθ;  
4. Και τζλοσ, ποια είναι θ διαδικαςία παρακολοφκθςθσ τθσ προόδου; 

 
Ρροκειμζνου ο ςτόχοσ του ζργου να επιτευχκεί είναι απαραίτθτοσ ο Στρατθγικόσ Σχεδιαςμόσ του 
Τουριςμοφ και ο Σχεδιαςμόσ Διαχείριςθσ Ρροοριςμοφ που αποτελεί και το αντικείμενο τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ. Συγκεκριμζνα τα υπό ανάκεςθ παραδοτζα είναι τα παρακάτω και 
αφοροφν το ςφνολο τθσ Ρεριφζρειασ αλλά και επί μζρουσ των νθςιϊν που τθν απαρτίηουν. 
 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε οκτϊ (8) μινεσαπό τθν θμερομθνία υπογραφι τθσ και 

ανάρτθςι τθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ, από οικονομικισ άποψθσ 
προςφοράσ, βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ. 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ 

εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ : 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ 

εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ : 

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»όπωσ ιςχφει τροποποιοφμενοσ, 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και 
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”, 

- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά 
Θζματα”,  
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- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

- του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”, 

- τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

- τθσ με αρικ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

- τθν υπϋ αρικ.  210/21.08.2020, κζμα 7 (ΑΔΑΜ : 20REQ007799759) Απόφαςθ του ΔΣ τθσ ΕΛΟΙΣ 
ΑΕ που αφορά ςτθν Ζγκριςθ διενζργειασ ςυνοπτικοφ  διαγωνιςμοφ. 

- τθ νομοκεςία που ικελε κατιςχφςει κατά τθν κρίςιμθ περίοδο δθμοπράτθςθσ του ζργου. 

ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 

αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ 

και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και 

φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν 

δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 23 Δεκεμβρίου 2020, θμζρα 

Τετάρτθ και ϊρα 15.00. 

Οι προςφορζσ μποροφν να υποβλθκοφν και με courier ι ταχυδρομείο, αλλά πρζπει να ζχουν 

φτάςει ςτο πρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ ζωσ τθν ανωτζρω θμζρα και ϊρα. 

Hμερομθνία αποςφράγιςθσ προςφορϊν είναι θ 05 Ιανουαρίου 2021, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 12.00. 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 

Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ). 

Θ παροφςα διακιρυξθ μαηί με τα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ αναρτάται ςτο δικτυακό τόπο τθσ 

ΕΛΟΙΣ ΑΕ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) : http://eloris.gr ςτισ 08/12/2020, όπου οι ενδιαφερόμενοι 

μποροφν να ζχουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τθσ διακιρυξθσ, ςτα Μζρθ τθσ και ςτα 

λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον 

επιλεγοφν, τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, 

το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 

4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που 

20PROC007800573 2020-12-08



ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΚΑΙ ΔΠΑ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΓΔ 

ΔΙΓΙΚΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ, 2017 - 2020 

 

 

Καβζτςου 36, Κτίριο ΙΙΙ, 81132 Μυτιλινθ. Υπ/μα: Μακρφσ Γιαλόσ, Μαρίνα Μυτιλινθσ. 81132, Μυτιλινθ 
Αρ.ΓΕΜΘ:  078226842000 

Τθλ. +302251040330/2, +302251037126 
e-mail : info@eloris.gr 

 
 

 

14 

επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και 

υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ, 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν 

που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

1. θ προκιρυξθ (2676/08.12.2020), 
2. θ παροφςα Διακιρυξθ, με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ, 
3. τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+, 
4. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, 

ιδίωσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά. 
 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 
Τα τεφχθ είναι διακζςιμα θλεκτρονικά ςτισ ανωτζρω διευκφνςεισ (βλ. παρ. 1.6.). 

Για τυχόν ζντυπθ παραλαβι των τευχϊν ι μζρουσ αυτϊν οι ενδιαφερόμενοι απευκφνονται ςτα 

γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ ΕΛΟΙΣ Α.Ε (ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ, ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΘΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ), κα ΚωνςτάντογλουΜαρία,τθλ. 

Επικοινωνίασ: 2251040330/2, 2251037126, e-mailεπικοινωνίασ: mconstantoglou@eloris.gr κατά 

τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και τισ ϊρεσ (Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι 08:00πμ ζωσ 16:00μμ). 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία και ταχυδρομικά, εφόςον τα 

ηθτιςουν ζγκαιρα με δαπάνθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. Θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει 

τα ηθτθκζντα ςτοιχεία μζςω των Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων ι ιδιωτικϊν εταιρειϊν μεταφοράσ 

αλλθλογραφίασ και χωρίσ να φζρει ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ άφιξθ τουσ ςτον ενδιαφερόμενο. 

 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ 

ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των 

αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό 

φορζα ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία 

που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που 

ηθτικθκαν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν 

προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν 

προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

 

2.1.4 Γλϊςςα 
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ 

μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ 

γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ. Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ 

υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 

ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
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δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 

1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από 

μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ 

διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία 

ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται 

αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94) είτε και ςε απλι 

φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά 

τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ των προςφορϊν. 

 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από μετάφραςι 

τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ 

Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικότερα, όλα τα 

δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα κατατεκοφν από 

τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα και θ μετάφραςθ 

των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από 

το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 

του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται 

ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από 

μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, 

κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Οπουδιποτε και οποτεδιποτε απαιτθκεί, κατά 

τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ και ιςχφοσ τθσ ςχετικισ 

ςφμβαςθσ, διερμθνεία ι μετάφραςθ από ι/ και προσ τα ελλθνικά, για τθν επικοινωνία του 

αναδόχου με τθν ανακζτουςα αρχι, αυτζσ κα εξαςφαλίηονται με ευκφνθ και δαπάνθ του 

αναδόχου. 

 

2.1.5 Εγγυιςεισ 
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ τθσ παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά 

ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του 

Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να 

παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό 

του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ 

χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν 

κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ 

οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι 

περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία 

ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ 
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εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ 

διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ 

ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ 

εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ 

διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 

κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ 

διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι 

τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να 

καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ 

ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 

εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Τα ςχετικά υποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα VIIIτθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να 

διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ 
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι 

νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι 

εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 

δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 

ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και 

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 

ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, 

δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. 

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 

ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

 

2.2.2 Λόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) 

προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για 

μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ 

οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

 

2.2.2.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 

ακόλουκουσ λόγουσ: 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του 

οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), 
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β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ 

ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ 

(ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ 

ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ 

νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, 

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 

οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ 

οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 

ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι 

θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 

αυτισ, 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, 

όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 

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

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ 

και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε 

ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ 

Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, 

για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 

κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το 

ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε 

αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 

οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου 

αφορά ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά 

ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων 

εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ. 

 

2.2.2.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ 
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με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  

ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και 

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 

του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 

επικουρικι αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του 

είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 

ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 

υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ, 

ι/και 
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί 
ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ 
προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για 
παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι 
απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» 
ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) 
δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ 
εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 
 
2.2.2.3 Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με 
τθν παράγραφο 2.2.2.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι 
των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του 
όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο 
δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 
73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 
 

2.2.2.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 

προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ: 

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 

4412/2016, 

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι 

τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθαπό εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε 

διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ 

ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν 

οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν 

περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ 

τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ, 
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(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ 

φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 

ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 

(ε) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 

απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με 

ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ, 

(ςτ) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 

απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των 

κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει 

τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ, 

(η) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν 

ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ 

παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που 

αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ, 

(θ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν 

ακεραιότθτά του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ 

γεγονότοσ. 

 

2.2.2.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων 

ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ. 

 

2.2.2.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.2.1, 2.2.2.2γ) και 2.2.2.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία 

προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία 

του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν 

επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ 

ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα 

μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ 

αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με 

τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι 

ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 

του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

 

2.2.2.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 

προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 

του ν. 4412/2016. 
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2.2.2.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του 

άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν 

παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Κριτιρια Επιλογισ 

 

2.2.3 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 

απαιτείται να αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ  τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο 

κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο 

Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται 

να διακζτουν ειδικι ζγκριςθ ι να είναι μζλθ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να 

παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ 

ηθτεί να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ ι 

να τουσ καλζςει να προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν 

άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ. 

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ 

Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που 

δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 

ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά μθτρϊα. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο 

επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν 

υπό ανάκεςθ υπθρεςία. 

 

2.2.4 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείταινα δθλϊνουν ότι διακζτουν : 

για τισ τρείσ (3) τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ (2017, 2018, 2019) κατ’ ανϊτατο όριο, 

ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ δθμιουργίασ του οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθσ των 

δραςτθριοτιτων του, μζςο γενικό κφκλο εργαςιϊν ίςο ι ανϊτερο από το 150% του 

προχπολογιςμοφ του Ζργου (χωρίσ Φ.Ρ.Α.), δθλαδι ενενιντα χιλιάδεσ ευρώ (90.000,00€). 

 

2.2.5 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 
Α. Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται: 

κατά τθ διάρκεια των τριϊν (3) τελευταίων ετϊν (2017, 2018, 2019) να ζχουν εκτελζςει επιτυχϊσ, 

δφο (2) τουλάχιςτον,  ςυναφι προσ το προκθρυςςόμενο ζργα, κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ, 

τουλάχιςτον ςτο 100% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ του παρόντοσ ζργου, (χωρίσ Φ.Ρ.Α.), 

δθλαδι εξιντα χιλιάδεσ ευρώ (60.000,00€) το κάκε ζνα. 

 

Συναφι, κεωροφνται Ζργα, που αφοροφν ςε: 

α. Στρατθγικό Σχεδιαςμό του Τουριςμοφ 
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β. Σχεδιαςμό Διαχείριςθσ Ρροοριςμοφ 

γ. Σχεδιαςμόσ τουριςτικοφ προϊόντοσ 

δ. Διαχείριςθ προοριςμϊν 

δ. Καινοτομία και ανάπτυξθ του τουριςμοφ 

 

 

Σε περίπτωςθ που κάποιοσ υποψιφιοσ ανάδοχοσ ζχει υλοποιιςει ζργα, όπωσ αναφζρεται 

παραπάνω, ωσ μζλοσ ζνωςθσ εταιρειϊν, για τθν ικανοποίθςθ του κριτθρίου του προχπολογιςμοφ 

λαμβάνεται υπόψιν το ποςό που αναλογεί ςτον υποψιφιο. 

Ολοκλιρωςθ ενόσ Ζργου με επιτυχία νοείται θ εντόσ χρονοδιαγράμματοσ, προχπολογιςμοφ, 

προδιαγραφϊν ποιότθτασ, υλοποίθςθ ενόσ ζργου. 

Για τθν απόδειξθ τθσ ςυνδρομισ τθσ ωσ άνω προχπόκεςθσ κα πρζπει να κατατεκεί Ρίνακασ 

ςυνοπτικισ παρουςίαςθσ ςυναφϊν ζργων, ςφμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουκεί : 

 
Α/Α  ΦΟΕΑΣ 

ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΧΘ / 

ΡΑΑΛΘΡΤΘΣ  

ΤΙΤΛΟΣ – 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΕΓΟΥ  

ΔΙΑΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

ΕΓΟΥ (από 

μμ/εε ζωσ 

μμ/εε)  

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 

ΑΞΙΑ (ςε 

ευρϊ)  

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 

ΡΑΑΛΑΒΘΣ 

ΤΟΥ ΕΓΟΥ  

ΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝ 

ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΟ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ (είδοσ 

&θμ/νία 

ζκδοςθσ)  

        

        

 

Επίςθσ, κα πρζπει να προςκομιςκοφν Συμβάςεισ /Ριςτοποιθτικά / βεβαιϊςεισ παραλαβισ / 

ολοκλιρωςθσ και ειδικότερα: αν οι αποδζκτεσ των υπθρεςιϊν είναι φορείσ του δθμόςιου ι του 

ευρφτερου δθμόςιου τομζα, θ παροχι των παραπάνω υπθρεςιϊν αποδεικνφεται με ςχετικζσ 

βεβαιϊςεισ ι πρωτόκολλα οριςτικισ παραλαβισ ι πιςτοποιθτικά τα οποία ζχουν εκδοκεί ι 

κεωρθκεί από τθν αρμόδια αρχι. Ωσ θμερομθνία παραλαβισ του ζργου λογίηεται θ θμερομθνία 

τθσ βεβαίωςθσ /πρωτοκόλλου /πιςτοποιθτικοφ παραλαβισ, εκτόσ αν προκφπτει ρθτά άλλωσ από 

το περιεχόμενό του. Αν ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ, θ παροχι κα αποδεικνφεται με 

βεβαίωςθ του παραλιπτθ. 

 

Β. Δεδομζνου των απαιτιςεων και τθσ πολυπλοκότθτασ του ζργου όςο τθσ ανάγκθσ για ορκι και 

εφρυκμθ ςχεδίαςθ, υλοποίθςθ και λειτουργία και του εξαιρετικά απαιτθτικοφ 

χρονοδιαγράμματοσ, είναι επί ποινι αποκλειςμοφ  θ προςκόμιςθ των πιςτοποιθτικϊν  

ISO9001:2015  κακϊσ και ISO 27001:2013  ι ιςοδφναμων από τον ανάδοχο, εν ιςχφ 

(ςυμπεριλαμβανομζνων των τρεχουςϊν ετθςίων επικεωριςεων). 

 

Γ.Υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι τίτλοι ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα δεν 

αξιολογοφνται ωσ κριτιριο ανάκεςθσ, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει προςωπικό 

επαρκζσ ςε πλικοσ και ειδικότθτεσ για τθν ανάλθψθ του Ζργου, επειδι θ ποιότθτα του 

απαςχολοφμενου προςωπικοφ επθρεάηει το επίπεδο απόδοςθσ και τθν ποιότθτα εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Τα άτομα που κα ςτελεχϊςουν τθν Ομάδα Ζργου κα πρζπει να διακζτουν:  

 Ρανεπιςτθμιακό τίτλο ςπουδϊν από ίδρυμα του εςωτερικοφ ι του εξωτερικοφ 
αναγνωριςμζνο από το ΔΟΑΤΑΡ. 
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 Ρολφ καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ.  

 Συμμετοχι ςε αντίςτοιχα ζργα/ μελζτεσ τθν τελευταία πενταετία. 
Θ προτεινόμενθ Ομάδα Ζργου κα αποτελείται από τουλάχιςτον πζντε (5) άτομα,  ωσ εξισ: 

 Ο Επικεφαλισ τθσ ομάδασ και Υπεφκυνοσ του ζργου κα πρζπει να διακζτει διδακτορικό 
δίπλωμα ςτα κζματα του τουριςτικοφ ςχεδιαςμοφ, δθμοςιευμζνεσ ςχετικζσ ζρευνεσ  ι 
πρότερθ τουλάχιςτον δεκαετι εμπειρία ςε μελζτεσ ςχετικζσ μζςα από ςυμμετοχικζσ 
διαδικαςίεσ: 

 α. ΣτρατθγικόΣχεδιαςμότουΤουριςμοφ 

 β. ΣχεδιαςμόΔιαχείριςθσΡροοριςμοφ 

 γ. Σχεδιαςμόστουριςτικοφ προϊόντοσ 

 δ. Διαχείριςθ προοριςμϊν 

 δ. Καινοτομία και ανάπτυξθ του τουριςμοφ 

 Ζνα άτομο (1) ΡΕ Ρλθροφορικισ- Ψθφιακζσ Τεχνολογίεσ με πενταετι εμπειρία ςτθν 
οργάνωςθ και διαχείριςθ πλατφορμϊν επικοινωνίασ και πλθροφοριακϊν δεδομζνων. 

 Ζνα άτομο (1) ΡΕ Οικονομικϊν με τουλάχιςτον πενταετι εμπειρία ςε ζρευνεσ και μελζτεσ 
τουριςτικοφ ςχεδιαςμοφ, ςε ζρευνεσ και μελζτεσ τμθματοποίθςθσ αγοράσ και ςτθν 
δθμιουργία και προϊκθςθ τουριςτικοφ προϊόντοσ.  

 Ζνα άτομο (1) ΡΕ Μάρκετινγκ και επικοινωνίασ με πενταετι εμπειρία ςτθν κατάρτιςθ 
ςχεδίων δράςθσ τουριςτικοφ θλεκτρονικοφ μάρκετινγκ, ςε ζρευνεσ και μελζτεσ 
τμθματοποίθςθσ αγοράσ και ςτθν δθμιουργία και προϊκθςθ τουριςτικοφ προϊόντοσ. 

 Ζνα άτομο (1) ΡΕ Στατιςτικισ ι Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν  με πενταετι εμπειρία ςε 
ζρευνεσ και μελζτεσ ανάλυςθσ δεδομζνων. 

 Επιπλζον θ ομάδα ζργου κα πρζπει να διακζτει ςτελζχθ ικανά να αςχολθκοφν με  
ςυλλογι δεδομζνων και πλθροφοριϊν για τον προοριςμό, με τθν οργάνωςθ 
ςυναντιςεων εργαςίασ και των διαβουλεφςεων, με τισ ενζργειεσ δθμοςιότθτασ, με τθν  
ςυγγραφι και επιμζλεια κειμζνων, με τθν δθμιουργία και διανομι ερωτθματολογίων, τθν 
ςτατιςτικι ανάλυςθ και τθν γραφιςτικι επιμζλεια κειμζνων, ςχεδίων και διαγραμμάτων. 

 

Αν κατά τθν διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου προκφψει ανάγκθ αντικατάςταςθσ οποιουδιποτε 

ςτελζχουσ αυτι μπορεί να γίνει μόνο με ςτζλεχοσ των ιδίων προςόντων, μετά από τεκμθριωμζνο 

αίτθμα του αναδόχου και ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  

 

Το 40% του ανκρωποχρόνου που κα διατεκεί για το ζργο κα πρζπει να καλφπτεται από 

υπαλλιλουσ, όπωσ εμφανίηονται ςτθ μιςκολογικι κατάςταςθ, του αναδόχου. 

Θ εμπειρία αποδεικνφεται ςτο βιογραφικό κακενόσ μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου, με τθ ςυμμετοχι 

του ςε αντίςτοιχα ζργα, και αναφζρεται ρθτά ςε ξεχωριςτι ςελίδα αυτοφ. 

Τα βιογραφικά ςθμειϊματα των ςτελεχϊν τθσ ομάδασ ζργου ςυμπλθρϊνονται ςφμφωνα με το 

Υπόδειγμα Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ, του Ραραρτιματοσ IV τθσ παροφςασ.  

Επίςθσ κα πρζπει να κατατεκεί πίνακασ παρουςίαςθσ των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου που κα 

αναλάβει τθ διοίκθςθ / υλοποίθςθ του ζργου, όπωσ αυτι προδιαγράφεται ςτο παραπάνω, με τθν 

ακόλουκθ μορφι: 

 

Ονοματεπϊνυμο 
Θζςθ ςτθν 

Ομάδα Ζργου 

Τίτλοσ Σπουδϊν 

(εφόςον 

απαιτείται) 

Διάρκεια 

Ρροχπθρεςίασ 

Απαςχόλθςθ ςτο 

ζργο (ςε 

ανκρωπομινεσ) 
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Σφνολο  

 

2.2.6 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ πρζπει να διακζτουν εν 

ιςχφ (ςυμπεριλαμβανομζνων των τρεχουςϊν ετθςίων επικεωριςεων πιςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ 

ποιότθτασ ISO9001:2015  κακϊσ και ISO 27001:2013 ι ιςοδφναμα, επί ποινι αποκλειςμοφ.  

 

2.2.7 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

(Διατθρείται μόνο για λόγουσ αρίκμθςθσ). 

 

2.2.8 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 
2.2.8.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν 

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία 

από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των 

παραγράφων 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ 

προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 

4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με 

το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα III το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ 

διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του 

Ραραρτιματοσ Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ 

προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 

15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν 

ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ των προςφορϊν ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα 

είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν 

εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο 

Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρειμόνο 

τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  προκαταρκτικι 

απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.2.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν 

προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν 

εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει 

από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ 

προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό 

φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο 

Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

 
2.2.8.2 Αποδεικτικά μζςα 
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ 

τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.7, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ 

προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ 

ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 
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Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά 

ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα 

πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ 

δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό 

μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ 

εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 

4412/2016.  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα 

αρχι που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά 

εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν 
ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται 
κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ. 

 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2  οι 

προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά :  

α) για τθν παράγραφο 2.2.2.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, 

ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι 

του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 

οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει 

εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω 

αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν 

λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων 

ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.2.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν 

αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο 

υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει 

εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν 

τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν 

υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του 

οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με 

δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το 

δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το 

Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα 

(ατομικζσ επιχειριςεισ) δενπροςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Επίςθσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει υπεφκυνθ διλωςθ αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του 

ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να 

καταβάλει ειςφορζσ.  

Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν 

φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι 
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οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και 

τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 

4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. Σα εν 

λόγω πιςτοποιθτικά υποβάλλονται μαηί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μζςα του άρκρου 22 από τον 

προςωρινό ανάδοχο, όταν ηθτθκοφν (παρ. 3.2. τθσ παροφςασ).  

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, 

υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι 

απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά 

ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Επίςθσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει υπεφκυνθ διλωςθ αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του 

ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να 

καταβάλει ειςφορζσ.  

Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν 

φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι 

οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και 

τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 

4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. Σα εν 

λόγω πιςτοποιθτικά υποβάλλονται μαηί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μζςα του άρκρου 22 από τον 

προςωρινό ανάδοχο, , όταν ηθτθκοφν (παρ. 3.2. τθσ παροφςασ).  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ 

εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ 

πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 

γ)Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.2.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 

Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί 

ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ 

προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) 

ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  Μζχρι να καταςτεί 

εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του 

οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του 

πιςτοποιθτικοφ. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι 

όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται 

ςτισ παραγράφουσ 2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 

2.2.2.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα 

κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του 

ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι 

αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ 

καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 

αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι 

τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 

2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.4. Οι επίςθμεσ 

δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-

Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 
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δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ 

οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι 

αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.2.8 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν 

ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

 

B.2.Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.3. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 

επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου 

επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που 

είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν 

πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του 

Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ 

εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν 

τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ 

βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 

υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 

ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι 

τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και 

ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ 

ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο 

οικείο επαγγελματικό μθτρϊο. 

 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 

2.2.3 (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται 

αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι 

τουσ, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο 

ιςχφοσ. 

 
Β.3.Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.4 
οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:  
α)  οικονομικζσ καταςτάςεισ ι αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων, ςτθν περίπτωςθ που θ 

δθμοςίευςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων απαιτείται από τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου 

είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ,  

β)  διλωςθ περί του ολικοφ φψουσ του κφκλου εργαςιϊν και, κατά περίπτωςθ του κφκλου 

εργαςιϊν ςτον τομζα δραςτθριοτιτων που αποτελεί το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, για τισ 

τρεισ τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ κατ' ανϊτατο όριο, ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ 

ςφςταςθσ του οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων του, εφόςον είναι 

διακζςιμεσ οι πλθροφορίεσ για τον εν λόγω κφκλο εργαςιϊν.   

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 

δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με 

οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείσ 

προςκομίηουν Ρίνακα Συνοπτικισ Ραρουςίαςθσ Συναφϊν Ζργων, Βιογραφικά Σθμειϊματα 

Ομάδασ Ζργου κακϊσ και Ρίνακασ Ομάδασ Ζργου.  
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Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ οι οικονομικοί 

φορείσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO9001:2015  κακϊσ και ISO 

27001:2013 ι άλλα ιςοδφναμα και ςυναφι με το αντικείμενο του ζργου. 

 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ 

είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν 

εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ) προςκομίηει ςχετικό 

πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 

εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ 

νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, αντίςτοιχα ΦΕΚ, 

ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του  

οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι 

εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον 

αυτι προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ 

υποβολι αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ 

περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν 

(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι 

μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 

εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του 

νόμιμου εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, 

μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν 

κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, 

όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα 

τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα 

υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και 

θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ, που 

προβλζπονται από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από 

οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά 

τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να 

προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια 

αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των 

εν λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν 

λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 

πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο 

καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ 

κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  
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Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από 

τθν υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ 

τουσ.  

 

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν 

ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 

Β.9.(Διατθρείται μόνο για λόγουσ αρίκμθςθσ). 

  

20PROC007800573 2020-12-08



ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΚΑΙ ΔΠΑ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΓΔ 

ΔΙΓΙΚΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ, 2017 - 2020 

 

 

Καβζτςου 36, Κτίριο ΙΙΙ, 81132 Μυτιλινθ. Υπ/μα: Μακρφσ Γιαλόσ, Μαρίνα Μυτιλινθσ. 81132, Μυτιλινθ 
Αρ.ΓΕΜΘ:  078226842000 

Τθλ. +302251040330/2, +302251037126 
e-mail : info@eloris.gr 

 
 

 

30 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ 

 

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά,  

βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:  

 

ΚΙΤΗΙΟ ΡΕΙΓΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 Κατανόθςθ αντικειμζνου 25% 

Κ2 Μεκοδολογία υλοποίθςθσ 40% 

Κ3 
Τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ.  

Χαρακτθριςτικά ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ  
35% 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 100% 

 

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν 

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.  

Για τθ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου θ Επιτροπι Διενζργειασ  Αξιολόγθςθσ κα αξιολογιςει βάςει 

των ακόλουκων χαρακτθριςτικϊν κάκε πρόταςθσ:  

 

Κ1 : Κατανόθςθ του αντικειμζνου    

Αξιολογείται:  

 ο βακμόσ κατανόθςθσ του αντικειμζνου και των ςτόχων τθσ προσ εκπόνθςθ υπθρεςίασ, 
με εντοπιςμό των κεμάτων ςτα οποία πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ ςθμαςία κατά τθν 
υλοποίθςι του, όπωσ προκφπτει από ςχετικι τεκμθρίωςθ ςτθν τεχνικι προςφορά, 

 θ επιςιμανςθ των προβλθμάτων και θ υπόδειξθ τρόπου αντιμετϊπιςισ τουσ. 
 

Κ2 : Μεκοδολογία υλοποίθςθσ 

Αξιολογείται: 

 ο βακμόσ κάλυψθσ των απαιτιςεων τθσ προσ εκπόνθςθ υπθρεςίασ από δραςτθριότθτεσ 
που παρουςιάηει ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ προκφπτει από ςχετικι τεκμθρίωςθ ςτθν 
τεχνικι προςφορά, 

 Θ αναλυτικι περιγραφι τθσ μεκοδολογικισ προςζγγιςθσ υλοποίθςθσ ςε ςχζςθ με τισ 
απαιτιςεισ του ζργου και παρουςίαςθ τθσ προτεινόμενθ λφςθσ.  

 Θ αλλθλουχία βθμάτων για τον προγραμματιςμό των εφαρμογϊν και υπθρεςιϊν, θ 
αλλθλοαπαιτιςεισ και οι διαςυνδζςεισ μεταξφ τουσ 

 Θ οργάνωςθ τθσ υλοποίθςθσ του ζργου, θ παρουςίαςθ φάςεων και ορόςθμων  
 

 

Κ3 :  Τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ.  Χαρακτθριςτικά ολοκλθρωμζνθσ 

προςζγγιςθσ . 

Αξιολογείται: 

 Ραρουςίαςθ και αιτιολόγθςθ των τεχνικϊν γνωριςμάτων τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ για τα 
παραδοτζα με ζμφαςθ ςτθν ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ 
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του τουριςμοφ για τθν Ρεριφζρεια Βορείου Αιγαίου και ειδικά για τισ τρζχουςεσ 
ςυνκικεσ κρίςθσ. 

 Θ καταλλθλότθτα των μζςων και εργαλείων που ζχει ςτθ διάκεςι του ο ανάδοχοσ και 
προτίκεται να χρθςιμοποιιςει για τθν υλοποίθςθ του ζργου (πζρα από όςα αναφζρονται 
ςτο Ραράρτθμα Ι) 

 Θ προτεινόμενθ διαδικαςία ςυνεργαςίασ με τουσ Δικαιοφχουσ τθσ Ρράξθσ που 
ςχετίηονται με το παραδοτζο. 

 

 

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 

ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 

βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. 

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ 

ςυντελεςτι βαρφτθτασ (ς) επί τθ βακμολογία του (Κ), το οποίο κα ςτρογγυλοποιείται ςτα 2 

δεκαδικά ψθφία. Θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το άκροιςμα των 

ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Θ ςυνολικι/τελικι  βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω 

τφπο :  

U = ς1*Κ1 + ς2*Κ2 +ς3*Κ3 

όπου: «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει 

ς1+ς2+..ςν=100%.  

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. Θ 

βακμολόγθςθ πρζπει να είναι πλιρωσ και ειδικά αιτιολογθμζνθ και να περιλαμβάνει 

υποχρεωτικά, εκτόσ από τθ βακμολογία, και τθν λεκτικι διατφπωςθ τθσ κρίςθσ ανά κριτιριο. 

Ρροςωρινόσ ανάδοχοσ αναδεικνφεται εκείνοσ του οποίου θ προςφορά ζχει ςυγκεντρϊςει το 

μεγαλφτερο αρικμό ςτο U».  

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν 

αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ 

προςφοράσ.  

Θ βακμολόγθςθ πρζπει να είναι πλιρωσ και ειδικά αιτιολογθμζνθ και να περιλαμβάνει 

υποχρεωτικά, εκτόσ από τθ βακμολογία και τθ λεκτικι διατφπωςθ τθσ κρίςθσ ανά κριτιριο.  

Για τθν επιλογι τθσ ςυμφερότερθσ Ρροςφοράσ, θ αρμόδια Επιτροπι Διενζργειασ & 

Αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ κα προβεί ςτα παρακάτω:  

• Αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν για όςεσ προςφορζσ δεν ζχουν 

απορριφκεί κατά τον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν και ελάχιςτων 

προχποκζςεων ςυμμετοχισ.  

• Αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν για όςεσ προςφορζσ δεν ζχουν απορριφκεί ςτο 

προθγοφμενο ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ  

• Κατάταξθ των προςφορϊν για τθν τελικι επιλογι τθσ ςυμφερότερθσ Ρροςφοράσ με βάςθ 

τον ακόλουκο τφπο:  

Λi = (85) * ( Ui / Umax ) + (15) * (Kmin/Ki)  

όπου:  

Umax θ ςυνολικι βακμολογία που ζλαβε θ καλφτερθ Τεχνικι Ρροςφορά  

Ui θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ i  

Kmin το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ με τθ μικρότερθ τιμι. 

Κi το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ i  
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Λi το οποίο ςτρογγυλοποιείται ςτα 2 δεκαδικά ψθφία.  

Επικρατζςτερθ είναι θ Ρροςφορά με το μεγαλφτερο Λ.  

1. Ο διαγωνιςμόσ κατακυρϊνεται ςτον υποψιφιο που ζχει κάνει τθν πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά.  

2. Ρροςφορζσ που τελικά υπολογίηονται να ζχουν ίςα Λ κεωροφνται ιςοδφναμεσ. Στθν περίπτωςθ 

ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία μεταξφ 

δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθν μεγαλφτερθ 

βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ.  

3. Σε κάκε ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, θ αρμόδια Επιτροπι ςυντάςςει πρακτικά ςτα 

οποία τεκμθριϊνει τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ των προςφορϊν και τθ βακμολόγθςθ των 

τεχνικϊν προςφορϊν.  

Διαμόρφωςθ ςυγκριτικοφ κόςτουσ Ρροςφοράσ  

Το ςυγκριτικό κόςτοσ Κ κάκε Ρροςφοράσ περιλαμβάνει: το ςυνολικό κόςτοσ για το Ζργο, χωρίσ 

ΦΡΑ, όπωσ προκφπτει από τον Ρίνακα Οικονομικισ Ρροςφοράσ του υποψθφίου Αναδόχου. 

 

2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειςτθριαςμοί 
(Διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ). 

 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ 

Διακιρυξθσ, για  όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ 

νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και 

το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε 

μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν 

Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 1.5, με κατάκεςι 

τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ:ΕΛΟΡΙ Α.Ε (ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ, 

ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΕ), Καβζτςου 36, Κτίριο ΙΙΙ, 

Τποκατάςτθμα: Μακρφσ Γιαλόσ, Μαρίνα Μυτιλινθσ, Σ.Κ 81132, Μυτιλινθ. 

Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ 

γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που 

διεξάγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν προθγοφμενθ θμερομθνία και ϊρα του 

διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1.5 τθσ παροφςασ. Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει 

ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά 

οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από 

οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει 

να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 
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«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ (Επωνυμία φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου ι ζνωςθσ, κακϊσ και τα 

απαραίτθτα ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχ. Διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, fax, email)» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ  

ΤΟΥ ΕΓΟΥ  <<Στρατθγικόσ Σχεδιαςμόσ Τουριςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου>> 

ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ :  2676/08.12.2020 

ΕΛΟΙΣ Α.Ε(ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ, ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 
ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ) 

Καβζτςου 36, Κτίριο ΙΙΙ, Υποκατάςτθμα: Μακρφσ Γιαλόσ, Μαρίνα Μυτιλινθσ, Τ.Κ 81132, 
Μυτιλινθ 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ: ΕΛΟΙΣ Α.Ε 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 05 Ιανουαρίου 2021, ϊρα 12.00 

 

Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ ςτο 

διαγωνιςμό, θ οποία αναγράφει το διαγωνιςμό ςτον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του 

προςφζροντοσ (μεμονωμζνου ι ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ 

προςϊπου), απαραίτθτα ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, 

fax, e-mail). 

Εντόσ του κυρίωσ φακζλου τθσ προςφοράσ περιλαμβάνονται τα ακόλουκα: 

α) ζναν (υποφάκελομε τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά», ςτον 

οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι 

προςφορά,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 

οικονομικι προςφορά, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ  Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει 
ςτο πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι θμερομθνία και ϊρα που περι ιλκε θ 
προςφορά ςτθν κατοχι τθσ ι που παρελιφκθαπό τθν ανακζτουςα αρχι ι που κατατζκθκε 
ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςα αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.  
Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο για λογαριαςμό του οικονομικοφ 

φορζα : 

α) από τον ίδιο τον προςφζροντα (ςε  περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου),  

β) το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου (ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου) και  

γ) ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά, είτε από όλουσ 

τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 

εξουςιοδοτθμζνο.  

Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ 

του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ), 

κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν 

εμπιςτευτικό χαρακτιρα,  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16. Εφόςον ζνασ 

οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι 

εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 

νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

πλθροφορίασ. 
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Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ 

προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ 

που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 

διαδικαςία περιλαμβάνουν :  

1. Tυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του 
άρκρου 79 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8.1. τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει 
αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου doc, και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα 
τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙΙ), 

2. Ρίνακασ ςυνοπτικισ παρουςίαςθσ ςυναφϊν ζργων.  
3. Ριςτοποιθτικά / βεβαιϊςεισ παραλαβισ / ολοκλιρωςθσ ζργων.  
4. Ρίνακασ Ραρουςίαςθσ των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου.  
5. Βιογραφικά Σθμειϊματα των ςτελεχϊν τθσ ομάδασ ζργου. 
6. Τεχνικι προςφορά, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ 
που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο "Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ" του Ραραρτιματοσ I τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι 
ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα 
ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των 
προςφερόμενων υπθρεςιϊν. Επίςθσ οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ 
ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ 
και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

7. Αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό με μορφι επιςτολισ προσ τθν ΕΛΟΙΣ Α.Ε(ΕΤΑΙΕΙΑ 
ΕΕΥΝΑΣ, ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΒΟΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ) , υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα ι το υποψιφιο νομικό πρόςωπο, 
ςτθν οποία πρζπει να αναφζρονται τα εξισ:  

 ότι θ προςφορά ιςχφει και δεςμεφει τθν οικονομικό φορζα για ζξι (6) μινεσ από 
τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και δφναται να 
παρατακεί κατά ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ 
άνω αρχικι διάρκεια. Και ότι ςτον χρόνο ιςχφοσ τθσ προςφοράσ δεν 
περιλαμβάνεται / δεν προςμετράται ο χρόνοσ που κα απαιτθκεί για τθν εξζταςθ 
πικανισ αίτθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ από τθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν οφτε ο χρόνοσ που κα απαιτθκεί για προ ςυμβατικό ζλεγχο από τθν 
Διαχειριςτικι Αρχι του Ζργου,  

 ότι ζλαβαν γνϊςθ και αποδζχονται ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και πλθροφν όλα τα κριτιρια ςυμμετοχισ.  

8. Αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθστου προςφζροντοσ ι του υποψιφιου νομικοφ 
προςϊπου, από όπου κα προκφπτει με ςαφινεια και θ εξουςιοδότθςθ υπογραφισ του 
ΤΕΥΔ. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για 

κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 
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2.4.3.2 Τεχνικι Ρροςφορά 
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 

τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο «Υπόδειγμα Τεχνικισ Ρροςφοράσ» του 

Ραραρτιματοσ  V τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και 

προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των 

οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο 

ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα.  

 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο 

ανάκεςθσ τθν τιμι.  

Α. Τιμζσ 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα 

με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ  ςτον τόπο και 

με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου  3 % και 

ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ  0,6 %. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 

αναπροςαρμόηονται.  

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που 

κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ 

τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον 

προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο 

κεφάλαιο Β του Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Στθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ 

πλθρωμισ που περιγράφονται ςτθν παρ. (5.1) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 

ζξι(6) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 

ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 

αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, 

κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο 

ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν 

είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν 

τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν 

τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και 

αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 
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Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ 

προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των 

προςφορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο 

πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. 

(Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν 

ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ 

ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. 

(Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν 

προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 

ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν 

αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 

3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 

προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά και θ οποία δεν επιτρζπεται, 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ 

προςφορζσ. Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ 

παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων 

οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που 

ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 

παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 

ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ 

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν 

3.1.1 Αποςφράγιςθ και Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Θ Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 

αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 1.5. 

Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ 

εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων 

ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων, που υποβλικθκαν από αυτοφσ. Οι παριςτάμενοι ςτθ 

διαδικαςία επιδεικνφουν αςτυνομικι ταυτότθτα ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο ταυτοποίθςθσ και 

παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ. 

Τα επιμζρουσ ςτάδια ζχουν ωσ εξισ : 

Α)Θ Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν ςε ανοικτι ςυνεδρίαςθ, αποςφραγίηει 

τουσ ενιαίουσ κυρίωσ φακζλουσ των προςφορϊν και τουσ επιμζρουσ φακζλουσ των 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ & των τεχνικϊν προςφορϊν. Πλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά 

ςυμμετοχισ κακϊσ και το περιεχόμενο του φακζλου τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται και 

ςφραγίηονται ςε κάκε φφλλο, απ’ όλα τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ 

Ρροςφορϊν.  

Β) Στθ ςυνζχεια, οι προςφζροντεσ ι οι νόμιμοι εκπρόςωποί τουσ αποχωροφν και θ Επιτροπι 

Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ, ελζγχει τα δικαιολογθτικά 

ςυμμετοχισ και  προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ 

των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ των 

τεχνικϊν προςφορϊν που υπεβλικθςαν. Για τθν επιλογι τθσ ςυμφερότερθσ προςφοράσ βάςει 

τιμισ αξιολογοφνται ςτθν ςυνζχεια μόνο οι προςφορζσ που ζχουν κρικεί αποδεκτζσ κατά το 

ςτάδιο ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν. Ρροςφορζσ που 

παρουςιάηουν, κατά τθν κρίςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ, ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ 

και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Αντίκετα δεν 

απορρίπτονται προςφορζσ εάν οι παρουςιαηόμενεσ αποκλίςεισ κρίνονται ωσ επουςιϊδεισ. 

Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και 

ςφραγίηονται από το παραπάνω Πργανο και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο, ο οποίοσ επίςθσ 

ςφραγίηεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάςςεται ζωσ ότου ολοκλθρωκεί ο 

ζλεγχοσ των φακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά». Οι κατά τα 

ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν 

θμερομθνία και ϊρα που ζχει οριςτεί από τθν επιτροπι με ειδικι πρόςκλθςθ και ακολουκεί 

ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ ςτο προθγοφμενο 

ςτάδιο, οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. 

Κριτιριο κατακφρωςθσ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τιμισ, προ Φ.Ρ.Α. Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν 

λαμβάνεται υπόψθ αποκλειςτικά θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο 

βάςει τιμισ, προ Φ.Ρ.Α., ανά είδοσ. Θ κατακφρωςθ γίνεται τελικά ςτον προμθκευτι με τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, προ Φ.Ρ.Α., εκ των 

οικονομικϊν φορζων, των οποίων οι προςφορζσ ζχουν κρικεί ωσ αποδεκτζσ με βάςθ τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ακριβϊσ τιμι θ 

ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που 
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υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ επιτροπισ, παρουςία αυτϊν των 

οικονομικϊν φορζων.  

Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινομζνου 

οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ 

ι ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 

του Ν.4412/2016 για ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία ζωσ εξιντα χιλιάδων ευρϊ (60.000,00€) (προ 

ΦΡΑ). Θ αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν 

και των οικονομικϊν προςφορϊν μπορεί επίςθσ να γίνει ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν 

κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν. 

 

3.1.2 Συμπλιρωςθ – Αποςαφινιςθ Ρλθροφοριϊν και Δικαιολογθτικϊν 

Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλεί 
εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίηουν ι να ςυμπλθρϊνουν κατά τα ειδικϊσ οριηόμενα 
ςτο άρκρο 102 του Ν. 4412/2016 τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει, μζςα ςε 
εφλογθ προκεςμία, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ από τθν 
θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι 
ςυμπλιρωςθ που υποβάλλεται από τουσ προςφζροντεσ ι υποψθφίουσ, χωρίσ να ζχει ηθτθκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 
Θ πιο πάνω διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο τισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι 

πρόδθλα τυπικά ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ, ιδίωσ δε παράλειψθ 

μονογραφϊν, διακεκομμζνθ αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου και 

των υποφακζλων των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ 

των  εγγράφων τθσ προςφοράσ από τθν ορολογία των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, που δεν 

επιφζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ, ελλείψεισ ωσ προσ τα 

νομιμοποιθτικά ςτοιχεία, πλθμμελισ ςιμανςθ αντιγράφων που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α' 74), μεταφράςεων και λοιπϊν πιςτοποιθτικϊν ι 

βεβαιϊςεων, διαφοροποίθςθ τθσ δομισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα υποδείγματα, 

υποχρεωτικά ι μθ, που κεςπίηονται με νόμο, κανονιςτικζσ πράξεισ ι τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ ςυμπλιρωςθ ι θ διευκρίνιςθ, κατά το πρϊτο εδάφιο, δεν επιτρζπεται να ζχει ωσ ςυνζπεια 

μεταγενζςτερθ αντικατάςταςθ ι υποβολι εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ 

διακιρυξθσ, αλλά μόνο τθ διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ, ακόμθ και με νζα ζγγραφα, εγγράφων ι 

δικαιολογθτικϊν που ζχουν ιδθ υποβλθκεί. Θ διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ δεν πρζπει να 

ειςάγει διακρίςεισ, άνιςθ μεταχείριςθ των οικονομικϊν φορζων ι να ζχει ωσ ςυνζπεια ευνοϊκι 

μεταχείριςθ ςυγκεκριμζνου οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίςουν, 

μζςα ςε εφλογθ προκεςμία θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ από τθν 

θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ 

προςφοράσ που ζχουν υποβάλει, αν περιζχει αςάφειεσ ιςςονοσ ςθμαςίασ ατζλειεσ, επουςιϊδεισ 

παραλείψεισ ι πρόδθλα τυπικά ι υπολογιςτικά ςφάλματα που θ ανακζτουςα αρχι κρίνει ότι 

μπορεί να κεραπευκοφν. Θ διευκρίνιςθ αυτι δεν πρζπει να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ουςιϊδθ 

αλλοίωςθ τθσ προςφοράσ και δεν πρζπει να προςδίδει ακζμιτο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ προςφορά ςε ςχζςθ με τισ λοιπζσ. Θ παροχι τθσ δυνατότθτασ διευκρινίςεων ςτον 

προςφζροντα ι υποψιφιο, ςφμφωνα με τα ωσ άνω, είναι υποχρεωτικι για τθν ανακζτουςα 

αρχι, αν επίκειται αποκλειςμόσ του από τθ διαδικαςία, λόγω αςαφειϊν των δικαιολογθτικϊν και 

εγγράφων τθσ προςφοράσ.   
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3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον 

προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να 

υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν, από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ 

ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν, όπωσ κακορίηονται ειδικότερα ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ 

των άρκρων 2.2.9.2, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. Τα 

δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται εμπρόκεςμα ςτο 

αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 

υποβλικθκαν και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ τθσ προκεςμίασ των δζκα (10) 

θμερϊν, αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι 

ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία 

υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν 

από τισ αρμόδιεσ αρχζσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 

κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον 

προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν 

με  το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται 

οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.2 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 

2.2.3 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει 

ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια 

ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.3 -2.2.6 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ 

διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ 

από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο 

τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για 

τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 

επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.  
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3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, 

που δεν ζχει αποκλειςτεί οριςτικά, ςφμφωνα με τα άρκρα 100 και 105 του ν. 4412/2016, εκτόσ 

από τον προςωρινό ανάδοχο.    

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ 

ςφμφωνα με τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.  

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι 

δεν τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα 

ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ, θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 

επζρχονται εφόςον και όταν ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: 

α) ςε ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία ζωσ εξιντα χιλιάδεσ (60.000,00€) ευρϊ, παρζλκει άπρακτθ θ 

προκεςμία άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ του άρκρου 127 και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, θ ζκδοςθ 

απόφαςθσ επί αυτισ ι θ πάροδοσ άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ του πρϊτου εδαφίου τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 127 του ν. 4412/2016,, 

β) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ 

υποβάλλει, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του 

οψιγενισ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του 

προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ 

κατακφρωςθσ.  Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο 

ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ. 

Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα 

αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι 

(20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει 

αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα 

ςτθν τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, 

γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά.  

 

3.4 Ενςτάςεισ 

Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία κατϊτερθ ι ίςθ των εξιντα χιλιάδων (60.000) 

ευρϊ (χωρίσ Φ.Ρ.Α.), ςε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ 

προςβαλλομζνθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ τθσ 

παράλειψθσ. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία 

που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ 

ςτο ΚΘΜΔΘΣ ι τθν αποςτολι τθσ πρόςκλθςθσ, κατά περίπτωςθ, μζχρι τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ 

ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν.  

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, φςτερα από 

γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ. Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ,  θ 

ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
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υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται 

θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν 

κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου, υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα 

τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο 

ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει 

δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ τθσ παραγράφου 1 και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ 

τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 

διαδικαςίασ. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ 

πράξθσ ι τθσ παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ 

τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ, κατά τα οριηόμενα ςτο π.δ. 18/1989 (Αϋ 8). 

Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ τθσ παραγράφου 1 αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων 

βοθκθμάτων του παρόντοσ. Ρζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ 

τυχόν προβλεπόμενθ από γενικι διάταξθ ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι 

νομιμότθτασ. 

Το παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 

8)». 

 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, 

μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα 

ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του 

αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το 

αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το 

ςφάλμα ι θ παράλειψθ. Θ ανακζτουςα αρχι τθρεί το δικαίωμα ακφρωςθσ τθσ διαδικαςίασ ςε 

περίπτωςθ απζνταξθσ του ζργου από τθν Διαχειριςτικι Αρχι. 
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ, εγγφθςθ προκαταβολισ) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ 

τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' 

ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον 

αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα 

που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα VIII  τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 

4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι 

όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται 

αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν 

τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του 

ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ 

αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Στθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, μεγαλφτερου φψουσ από αυτό που καλφπτεται με τθν 

εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ προςκομίηεται από τον ανάδοχο εγγφθςθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με 

το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα VIII τθσ Διακιρυξθσ,  που κα καλφπτει τθ 

διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλομζνθσ 

προκαταβολισ. Θ προκαταβολι και θ εγγφθςθ προκαταβολισ μποροφν να χορθγοφνται 

τμθματικά, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.1. τθσ παροφςασ (τρόποσ πλθρωμισ).  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ 

αποδεςμεφονται τμθματικά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ 

των υλικϊν  που παραλιφκθκε οριςτικάμετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του 

αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ 

αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 

εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το 

δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται 

ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 

βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ 
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δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ 

τουσ. 

4.4 Υπεργολαβία 

(Διατθρείται μόνο για λόγουσ αρίκμθςθσ). 

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’ φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ 

υπθρεςίασ, θ οποία ορίηεται με απόφαςθ τθσ Α.Α. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 

καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 

του ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ 

που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από 

τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των 

υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει 

αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του 

άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ 

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν ,ο εν λόγω 

τρόποσ πλθρωμισ εφαρμόηεται και ςτθν περίπτωςθ τμθματικϊν παραδόςεων ,και 

ςυγκεκριμζνα των παραδοτζων : 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 1. Η Α φάςθ του ςχεδιαςμοφ 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 2. Η Β φάςθ του ςχεδιαςμοφ 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 3. Η Γ φάςθ του ςχεδιαςμοφ : Διαμόρφωςθ Στρατθγικισ 
 

β)Με τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 25% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ 

Φ.Ρ.Α., με τθν κατάκεςθ  ιςόποςθσ εγγφθςθσ θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του 

ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ,  

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και 4.1. τθσ παροφςασ 

καιτθν καταβολι του υπολοίπου μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν.  

Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ 

ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία 

λιψεωσ μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον υπολογιςμό του τόκου 

κα λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ 

διάρκειασ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 

0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ,  το οποίο  κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ 

χορθγθκείςασ προκαταβολισ. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν 

και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 

4412/2016 κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

5.1.2.Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα 

με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ 

ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

 Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. επί τθσ αξίασ πλθρωμισ προ φόρων & κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, για ςυμβάςεισ φψουσ μεγαλφτερου 
ι ίςου των δφο χιλιάδων πεντακοςίων ευρϊ (2.500,00€) (άρκρο 4, παρ. 3, ζβδομο εδάφιο 
ν. 4013/2011 ΦΕΚ Αϋ204, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 375 παρ. 7 ν. 4412/2016, 
ΦΕΚ Αϋ147).  

 Θ ωσ άνω κράτθςθ υπζρ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. υπάγεται ςε χαρτόςθμο 3% και ΟΓΑ χαρτοςιμου 
που υπολογίηεται με ποςοςτό 20% επί του χαρτοςιμου  (άρκρο 7 τθσ ΥΑ 5143/5-12-2014, 
ΦΕΚ Βϋ 3335/2014).  

 Κράτθςθ φψουσ 0,06%, για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., επί τθσ 
ςυνολικισ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, τροποποιθτικισ ι 
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, θ κράτθςθ 
επιβάλλεται επί του ςυνολικοφ ποςοφ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ τθσ ςυμπλθρωματικισ 
ςφμβαςθσ ι του ποςοφ που αναγράφεται ςτθν απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ (άρκρο 
350 παρ. 3 ν. 4412/2016, ΦΕΚ Αϋ 147 και υπ. αρικ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ, ΦΕΚ Βϋ969/22-3-
2017).  
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 Θ ωσ άνω κράτθςθ υπζρ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., υπάγεται ςε χαρτόςθμο 3% και ΟΓΑ χαρτοςιμου που 
υπολογίηεται με ποςοςτό 20% επί του χαρτοςιμου (άρκρο 6 τθσ υπ. αρικ. 1191/14-3-2017 
ΚΥΑ, ΦΕΚ Βϋ969/22-3-2017).  

 Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου (Γενικι Διεφκυνςθ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν), θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων 
Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. (Tα 
ειδικότερα κζματα ςχετικά με το χρόνο, τρόπο και τθ διαδικαςία απόδοςισ τθσ, κα 
οριςτοφν κατόπιν ζκδοςθσ τθσ ςχετικισ Κ.Υ.Α. που προβλζπεται ςτο εν λόγω άρκρο). 

 Θ ωσ άνω κράτθςθ υπζρ του Δθμοςίου, υπάγεται ςε χαρτόςθμο 2% και ΟΓΑ χαρτοςιμου 
που υπολογίηεται με ποςοςτό 20% επί του χαρτοςιμου. Το ποςό αυτό αποτελεί ζςοδο του 
Δθμοςίου και του ΟΓΑ αντίςτοιχα και αποδίδεται κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

  Επίςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 37α παρ. 1 περ. ςτϋ του ν.δ. 3323/1955 
(ΦΕΚ Αϋ214), όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 24 παρ. 1 του Ν.2198/94, (ΦΕΚ Αϋ43), κα 
παρακρατθκεί φόροσ ειςοδιματοσ ςτο κακαρό ποςό ςυναλλαγισ του εκάςτοτε τιμολογίου 
(το ποςοςτό του φόρου ορίηεται ςε 4% για τιμολόγια πϊλθςθσ αγακϊν και 8% για 
τιμολόγια παροχισ υπθρεςιϊν).  

 Κάκε άλλθ νόμιμθ κράτθςθ που τυχόν κεςμοκετθκεί κατά τθ διάρκειασ τθσ υπογραφείςασ 
ςφμβαςθσ με τον ανάδοχο.  

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ 

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται 

υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν 

δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν 

υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των 

παρατάςεων.  

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ 

περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ 

ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ 

προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται 

αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω 

προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του 

για παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε, είτε από ποςόν που δικαιοφται να 

λάβει, είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο, είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ. 

Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ μζχρι τθν 

θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξισ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο 

όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ 

επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ. 

5.2.2.  Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ 
τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ 
βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ροινικζσ ριτρεσ 
δφναται να επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 
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α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 

προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων 

προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ 

αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ 

επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να 

ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που 

αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και 

τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει 

εκτελεςτεί πλιρωσ, 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.  

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον 

ανάδοχο ζκπτωτο. 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των 

όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.3. (Ραραλαβι 

αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ), 6.4. (Απόρριψθ παραδοτζων – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ 

εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων, να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ 

ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από 

τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ 

άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει 

το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ 

περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ 

προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 

απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ 

διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί 

εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ 

απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ 

τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που 

ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι 

αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα 

ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016.  Ρριν από τθν 

άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ 

προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από 

τθν  Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Ζργου, θ οποία ζχει ςυγκροτθκεί με τθν 

υπϋαρικ. 312/22.12.2020, κζμα 2 (ΑΔΑ : ΨΨ3Ε46ΜΦ85-ΞΦΑ) απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ και θ οποία και κα ειςθγείται  ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και 

ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω 

μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του 

αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 

4412/2016.  

6.1.2. Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον ανάδοχο 

θμερολόγιο ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ 

κακθμερινι απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα 

ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από 

τον επόπτθ τθσ ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των 

όρων τθσ ςφμβαςθσ και φυλάςςεται ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι 

εφικτό προςκομίηεται από τον ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι 

καταγραφζσ του αποτελοφν ςτοιχείο για τθν παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν 

επιτροπι παραλαβισ. 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ 

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε οκτϊ (8) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 

ςφμβαςθσ και τθσ ανάρτθςισ τθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

 

Για τα επιμζρουσ ςτάδια παροχισ υπθρεςιϊν ι υποβολισ των παραδοτζων ορίηονται τμθματικζσ 

/ενδιάμεςεσ προκεςμίεσ  ωσ εξισ:  

 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 1. Η Α φάςθ του ςχεδιαςμοφ 

Υποπαραδοτζο 1 : Συγκρότθςθ Ομάδασ Εργαςίασ Ενδιαφερόμενων Μερϊν και οριςμόσ του 
Συντονιςτι (ΟΕΕΜ). Ζνα μινα μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
Υποπαραδοτζο 2: Ρροςδιοριςμόσ διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ & δθμόςιασ διαβοφλευςθσ. 
Δθμιουργία του προφίλ του προοριςμοφ. Δφο μινεσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
 
ΡΑΑΔΟΤΕΟ 2. Η Β φάςθ του ςχεδιαςμοφ 

Υποπαραδοτζο 1 : Αποτφπωςθ και αξιολόγθςθ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ του 
προοριςμοφ.  Δφο μινεσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 
Υποπαραδοτζο 2 : Αποτφπωςθ και αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ του προοριςμοφ (εςωτερικό 
περιβάλλον)  

1. Ανάλυςθ τουριςτικισ προςφοράσ 
2. Ρεριγραφι και αξιολόγθςθ τουριςτικϊν πόλων ζλξθσ 
3. Ρεριγραφι και αξιολόγθςθ υποδομϊν & υπθρεςιϊν 
4.  Ερωτθματολόγιο καταλυμάτων 
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5. Ερωτθματολόγιο λοιπϊν τουριςτικϊν επιχειριςεων  
6. Ρεριγραφι και αξιολόγθςθ προςφερόμενων δραςτθριοτιτων  
7. Ρεριγραφι και αξιολόγθςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςτον προοριςμό 
8. Ενεργά τουριςτικά προϊόντα  
9. Αποτφπωςθ απόψεων των εμπλεκομζνων ςτον τουριςμό και του πλθκυςμοφ 

Τρείσ μινεσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

Υποπαραδοτζο 3. Συνολικι αποτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ του προοριςμοφ 

▪ Αποτφπωςθ οικονομικοφ οφζλουσ από τθν τουριςτικισ δραςτθριότθτα 
Τζςςερισ μινεσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 3. Η Γ φάςθ του ςχεδιαςμοφ : Διαμόρφωςθ Στρατθγικισ 
Υποπαραδοτζο 1 : Κακοριςμόσ οράματοσ και βαςικϊν αρχϊν προοριςμοφ. Ρζντε μινεσ μετά 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

Υποπαραδοτζο 2 : Διαμόρφωςθ ςτρατθγικϊν και ειδικϊν ςτόχων Ζξι μινεσ μετά τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ.  

Υποπαραδοτζο 3 : Διαμόρφωςθ αξόνων και ςχεδίων δράςθσ ανά ειδικό ςτόχο του ςτρατθγικοφ 
ςχεδίου. Επτά μινεσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

Υποπαραδοτζο 4 : Διαμόρφωςθ πλαιςίου και εργαλείων για τθν παρακολοφκθςθ και 

αξιολόγθςθ του ςχεδίου. Οκτϊ μινεσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

 

6.2.2. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ 

απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ υπθρεςίασ που διοικεί τθ ςφμβαςθ,  

μζχρι το 50% αυτισ, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τθ 

λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 

υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί 

εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να 

υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ 

διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε 

επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016  και το 

άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 

 

6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

6.3.1 Για τισ ανάγκεσ παρακολοφκθςθσ και τελικισ παραλαβισ του Ζργου, ζχει ςυγκροτθκεί το 

αρμόδιο όργανο, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ περί ςυγκρότθςθσ των ςυλλογικϊν οργάνων 

τθσ διοίκθςθσ (με τθ διαδικαςία του άρκρου 26 του Ν. 4024/2011) και με τθν υπϋ αρικ. 

312/22.12.2020, κζμα 2 (ΑΔΑ : ΨΨ3Ε46ΜΦ85-ΞΦΑ) απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 

αποτελείται από τρία τακτικά μζλθ (και ιςάρικμα αναπλθρωματικά),  που υπθρετοφν ςε αυτιν, 

με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ. Αρμοδιότθτα τθσ ΕΡΡΕ είναι θ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ 

υλοποίθςθσ και θ τμθματικι και οριςτικι παραλαβι του παρόντοσ Ζργου. 

Θ ΕΡΡΕ δεν δικαιοφται να απαλλάςςει τον ανάδοχο από οποιαδιποτε ςυμβατικι του 

υποχρζωςθ. 

Θ ΕΡΡΕ δικαιοφται, διατθρϊντασ ςε κάκε περίπτωςθ τθν τελικι ευκφνθ, να ειςθγείται ςτθν 

ανακζτουςα αρχι τθν ανάκεςθ, κατά διαςτιματα, ςε εκπρόςωπο ι εκπροςϊπουσ τθσ, τθσ 
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άςκθςθσ οποιαςδιποτε από τισ αρμοδιότθτζσ τθσ και τθν ανάκλθςθ οποτεδιποτε τθσ ανάκεςθσ 

αυτισ, τθν αντικατάςταςθ εκπροςϊπου ι εκπροςϊπων.  

Για οποιαδιποτε προςωρινι ι ενδιάμεςθ παραλαβι προβλζπεται, πρζπει να υποβάλλεται 

αίτθςθ από τον ανάδοχο ςτθν ΕΡΡΕ. Στθν αίτθςθ κα αναγράφεται θ περιγραφι των  υπθρεςιϊν 

που προτείνονται για παραλαβι, ςφμφωνα με τθ παροφςα Σφμβαςθ και ο τόποσ όπου κα γίνει θ 

παραλαβι, ανάλογα με τθν περίπτωςθ.  

Οι οδθγίεσ ι/και οι εντολζσ τθσ ΕΡΡΕ χρονολογοφνται, αρικμοφνται και καταχωροφνται ςε ειδικό 

βιβλίο.  

Θ παραλαβι των παραδοτζων του Ζργου, προςωρινι και οριςτικι, κα γίνεται από τθν ΕΡΡΕ εντόσ 

δζκα θμερολογιακϊν (10) θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ του αναδόχου.  

Στθν περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παρεκκλίςεων κάκε παραδοτζου από τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, θ 

Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου (ΕΡΡΕ) διαβιβάηει εγγράφωσ ςτον 

ανάδοχο - το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ 

θμερομθνίασ παράδοςισ του - τισ παρατθριςεισ τθσ επί του παραδοτζου, προκειμζνου ο 

ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί με αυτζσ και να το επανυποβάλει κατάλλθλα διορκωμζνο και 

ςυμπλθρωμζνο εντόσ πζντε (5) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθ λιψθ των παρατθριςεων. 

Θ διαδικαςία επανυποβολισ μπορεί να πραγματοποιθκεί μζχρι δφο (2) φορζσ και ςε καμία 

περίπτωςθ ο χρόνοσ των παρατθριςεων ι τθσ επανυποβολισ παραδοτζου δεν επθρεάηει το 

ςυνολικό χρόνο του Ζργου. 

Ο ανάδοχοσ παρζχει ςτθν ΕΡΡΕ πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθν υλοποίθςθ του Ζργου, οποτεδιποτε 

του ηθτθκεί. Για το ςκοπό αυτό, εφόςον του ηθτθκεί, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

ςυντάξει εκκζςεισ ενθμζρωςθσ επί τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του Ζργου, τισ οποίεσ υποβάλλει ςτθν 

ΕΡΡΕ. 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυντάξει και να υποβάλλει ςτθν ΕΡΡΕ, ειδικζσ εκκζςεισ για 

τυχόν ζκτακτεσ δυςκολίεσ ςτθν εκτζλεςθ του Ζργου ι απαιτοφμενεσ τροποποιιςεισ του 

προγράμματοσ εκτζλεςθσ. 

Ο ανάδοχοσ τθρεί ακριβείσ και ςυςτθματικοφσ λογαριαςμοφσ και αρχείο για τισ προμικειεσ, 

εγκαταςτάςεισ και υπθρεςίεσ που προετοιμάηει, υλοποιεί ι παραδίδει ςε εκτζλεςθ τθσ 

Σφμβαςθσ, και επιτρζπει ςτθν ΕΡΡΕ να επικεωρεί, οποιαδιποτε λογικι ςτιγμι, το αρχείο και τουσ 

λογαριαςμοφσ ι/και να παίρνει αντίγραφά τουσ. 

Μετά τθν οριςτικι παραλαβι του Ζργου ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να απαντά ςε ερωτιματα τθσ 

ΕΡΡΕ και να παρζχει διευκρινίςεισ επί των παραδοτζων του ζργου για διάςτθμα τουλάχιςτον  ζξι 

(6) μθνϊν. 

6.3.2 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Μετά τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ 

υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι 

απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι 

τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 

4. Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ.  

6.3.3 Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν 

ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ 

παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ 

και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ 

ςχετικζσ ανάγκεσ.  
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6.3.4 Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:  

α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ 

απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα 

πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω 

απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο 

οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ.  

β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 

αποφαινομζνου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν 

επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτο άρκρο 220 του ν. 4412/2016.  

6.3.5 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία 

υποβολισ του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο 

παραλαβισ τθσ παραγράφου 2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, κεωρείται ότι 

θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του 

αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που 

ςυγκροτείται με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να 

ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 1. Θ παραπάνω επιτροπι 

παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ 

και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ 

εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ 

ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν 

αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ 

που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 11 περ. δ’ του άρκρου 221 του ν. 

4412/2016.  

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και 

παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί 

να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν 

απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, 

θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ 

ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ 

παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα 

ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

 

6.5 Αναπροςαρμογι τιμισ 

(Διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ)  
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6.6  Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου 

6.6.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί 

αμετάκλθτα για ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1τθσ παροφςασ, θ 

ανακζτουςα αρχι δφναται να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 

αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν 

ςυμβάςεων.  

6.6.2 Εάν ο ανάδοχοσπτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι 

τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε 

διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι 

εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει 

μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 

ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  

6.6.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 

δφναται να προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι 

των υπθρεςιϊν του εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ 

προςφοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ). 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ 
Σφμβαςθσ 

H Μελζτθ<<Στρατθγικόσ Σχεδιαςμόσ Τουριςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου>>είναι ζργο 

που χρθματοδοτείται από Εκνικοφσ πόρουσ ςτο πλαίςιο του Αναπτυξιακοφ Ρρογράμματοσ 

Ειδικοφ ςκοποφ για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020, που χρθματοδοτείται από το πρόγραμμα 

Δθμοςίων Επενδφςεων (Εκνικοί Ρόροι) ΣΑΕ 388 του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων  

ΜΕΟΣ Α - ΡΕΙΓΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το ζργο «Δθμιουργία ενόσ Οργανιςμοφ Διαχείριςθσ/Μάρκετινγκ Ρροοριςμοφ (DMO) για τθν 
Ρεριφζρεια Βορείου Αιγαίου» χρθματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Ρρόγραμμα Ειδικοφ 
Σκοποφ για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020 από Εκνικοφσ Ρόρουσ (ΡΔΕ). Το ζργο ζχει ςαν κεντρικι 
ιδζα τθν Δθμιουργία ενόσ Οργανιςμοφ Διαχείριςθσ και Μάρκετινγκ Ρροοριςμοφ για τα νθςιά 
τθσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου. Τα νθςιά τθσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίο κατά τθν διάρκεια 
τθσ τελευταίασ δεκαετίασ διζρχονται από μια ςειρά κρίςεων αρχισ γενομζνθσ από τθν 
οικονομικι κρίςθ τθσ χϊρασ το 2009 και ςτθν ςυνζχεια από τθν μεταναςτευτικι κρίςθ του 2015 
θ οποία ταλανίηει τα περιςςότερα εξ αυτϊν μζχρι ςιμερα. Το ςφνολο των νθςιϊν τθσ 
Ρεριφζρειασ διακζτει ζνα ιδιαίτερα ςθμαντικό φυςικό και ανκρωπογενζσ περιβάλλον, βαςικό 
ςτοιχείο ανάπτυξθσ του τουριςμοφ. Ο ιδρυτικόσ ςκοπόσ του Φορζα κα είναι θ διαχείριςθ του 
προοριςμοφ, ο ενδοπεριφερειακόσ ςυντονιςμόσ των εμπλεκομζνων άμεςα και ζμμεςα με τον 
τουριςμό για χάραξθ και εφαρμογι πολιτικϊν προϊκθςθσ και ανάπτυξθσ και το μάρκετινγκ του 
τουριςτικοφ προοριςμοφ του Βορείου Αιγαίου.  Το όραμα και θ αποςτολι του φορζα κα είναι θ 
μετατροπι τθσ ΡΒΑ ςε ζνα ςφγχρονο προοριςμό υψθλϊν προδιαγραφϊν με εμπειρίεσ για όλουσ 
τουσ επιςκζπτεσ του κακϋ όλθ τθν διάρκεια του ζτουσ. Σκόπιμθ είναι θ διεφρυνςθ εποχικά και 
αφξθςθ των αφίξεων και των διανυκτερεφςεων τουριςτϊν με υψθλι κατά κεφαλιν δαπάνθ. 
Ιδιαίτερθ ζμφαςθ πρζπει να δοκεί ςτθν ανάδειξθ τθσ τοπικισ κλθρονομιάσ, τθν πολιτιςτικι 
διάςταςθ και το φυςικό περιβάλλον μζςα από τθν ανάπτυξθ ενόσ μοναδικοφ πακζτου εμπειριϊν 
ειδικοφ ενδιαφζροντοσ και τθν μεγιςτοποίθςθ των πολλαπλαςιαςτικϊν επιπτϊςεων του 
τουριςμοφ ςτθν τοπικι κοινωνία και οικονομία, πάντα ςε αρμονία με τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ. 

Θ αποτελεςματικι Διαχείριςθ του Ρροοριςμοφ ζχει ουςιϊδθ  ςθμαςία προκειμζνου να 
διαςφαλιςτεί θ βιϊςιμθ ανάπτυξθ του τουριςμοφ ο οποίοσ κα ςυνειςφζρει οικονομικά, 
κοινωνικά, πολιτιςτικά και περιβαλλοντικά ςτον προοριςμό και ειδικά υπό τισ παροφςεσ 
ςυνκικεσ αποςτακεροποίθςθσ του τουριςμοφ που προκλικθκε από τθν πανδθμία του COVID-19 
ςε παγκόςμιο αλλά και ςε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο. Αφετθρία όμωσ για τθν 
αποτελεςματικι Διαχείριςθ του Ρροοριςμοφ είναι ο Στρατθγικόσ Σχεδιαςμόσ του Τουριςμοφ. 

Ο Στρατθγικόσ Σχεδιαςμόσ του Τουριςμοφ αποτελεί μια ςυντεταγμζνθ και πεικαρχθμζνθ 
προςπάκεια παραγωγισ βαςικϊν αποφάςεων και ενεργειϊν που τισ ςυνοδεφουν, που 
διαμορφϊνουν και κακοδθγοφν ζναν προοριςμό. Είναι μια διαδικαςία που δίνει τθ δυνατότθτα 
ςτουσ ανκρϊπουσ και τουσ εμπλεκόμενουσ με τον τουριςμό του προοριςμοφ να αποφαςίςουν 
τον τρόπο με τον οποίο ο τουριςμόσ κα ςυνειςφζρει ςτθν οικονομικι και κοινωνικο-πολιτιςτικι 
ηωι του τόπου, να λάβουν μζτρα προσ αυτιν τθν κοινά αποφαςιςμζνθ κατεφκυνςθ βάςθ ενόσ 
ςχεδίου που ικανοποιεί τισ επικυμίεσ των επιςκεπτϊν και εξαςφαλίηει βιϊςιμα οφζλθ προσ τθν 
τοπικι κοινωνία. Ο Στρατθγικόσ Σχεδιαςμόσ του Τουριςμοφ αποτελεί ζνα πλαίςιο ςχεδιαςμζνο 
ζτςι ϊςτε να παρζχει κατεφκυνςθ ςτον προοριςμό με ζμφαςθ ςτθν ποιότθτα, τθν επάρκεια και 
τθν αποτελεςματικότθτα. 

Τα βαςικά ερωτιματα που καλείται να απαντιςει ο Στρατθγικόσ Σχεδιαςμόσ του Τουριςμοφ για 
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τθν Ρεριφζρεια Βορείου Αιγαίου είναι: 

1. Ροιο είναι το τουριςτικό προϊόν τθσ Ρεριφζρειασ (ςυνολικά και επί μζρουσ ανά νθςί) 
ςιμερα; 

2. Ρου κζλει ο προοριςμόσ να βρίςκεται το 2030; Βαςικι αποτφπωςθ του οράματοσ. 
3. Ρωσ κα επιτευχκεί ο ςτόχοσ του προοριςμοφ μζςα από ζνα Στρατθγικό Σχζδιο και ζναν 

οδικό χάρτθ;  
4.  Και τζλοσ, ποια είναι θ διαδικαςία παρακολοφκθςθσ τθσ προόδου; 

Ρροκειμζνου ο ςτόχοσ του ζργου να επιτευχκεί είναι απαραίτθτοσ ο Στρατθγικόσ Σχεδιαςμόσ του 
Τουριςμοφ και ο Σχεδιαςμόσ Διαχείριςθσ Ρροοριςμοφ που αποτελεί και το αντικείμενο τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ. Συγκεκριμζνα τα υπό ανάκεςθ παραδοτζα είναι τα παρακάτω και 
αφοροφν το ςφνολο τθσ Ρεριφζρειασ αλλά και επί μζρουσ των νθςιϊν που τθν απαρτίηουν. 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 1. Η Α φάςθ του ςχεδιαςμοφ 

Υποπαραδοτζο 1. Συγκρότθςθ Ομάδασ Εργαςίασ Ενδιαφερόμενων Μερϊν και οριςμόσ 
του Συντονιςτι (ΟΕΕΜ) 

a. Αποτφπωςθ ενδιαφερομζνων μερϊν (stakeholderanalysis). Θ ανάλυςθ 
ενδιαφερομζνων μερϊν αποτελεί μια διαδικαςία καταγραφισ όλων των 
εμπλεκομζνων του τουριςτικοφ ςυςτιματοσ μιασ περιοχισ (ςτθν περίπτωςθ τθσ 
παροφςασ μελζτθσ ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ και νθςιοφ) και ο ρόλοσ που 
ενδεχομζνωσ κα πρζπει να διαδραματίςουν ςτθν ανάπτυξθ του Στρατθγικοφ 
Σχεδίου, τθν διαμόρφωςθ πολιτικισ και των δράςεων αυτοφ.  Θ ανάλυςθ αυτι 
είναι κρίςιμθσ ςθμαςίασ γιατί οι ενδιαφερόμενοι φορείσ κα πρζπει να είναι 
ςυνυπεφκυνοι ςτθν κατάρτιςθ και υλοποίθςθ του ςχεδιαςμοφ. Επομζνωσ 
κρίνεται απαραίτθτθ θ ςυμφωνία τουσ ςτθν ςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ και θ 
δζςμευςθ τουσ για τθν υλοποίθςθ μζςα από ςειρά διαβουλεφςεων που κα 
οργανωκοφν ςε ςυνεργαςία με τθν ανακζτουςα αρχι.  

Υποπαραδοτζο 2. Ρροςδιοριςμόσ διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ & δθμόςιασδιαβοφλευςθσ. 
Δθμιουργία του προφίλτου προοριςμοφ 

a. Αποτφπωςθ του προοριςμοφ μζςα από ςτοιχεία δευτερογενοφσ ζρευνασ. 
Συλλογι τθσ βάςθσ τεκμθρίωςθσ θ οποία περιλαμβάνει τθ ςυλλογι, 
κατθγοριοποίθςθ και ανάλυςθ πλθκϊρασ ςτοιχείων και δεδομζνων που αφοροφν 
ςτον προοριςμό. Ειδικότερα ηθτοφμενθ είναι θ ςυλλογι ςτατιςτικϊν  ςτοιχείων 
ςε ελλθνικζσ και ευρωπαϊκζσ βάςεισ δεδομζνων, ζγγραφα πολιτικισ, νομοκεςία, 
εκκζςεισ τουριςτικισ αγοράσ, ζρευνεσ ικανοποίθςθσ επιςκεπτϊν, ζρευνεσ 
ηιτθςθσ, κοκ.  

b. Διαδικαςία ςχεδιαςμοφ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ. Για τον ςχεδιαςμό και τθν 
οργάνωςθ των διαβουλεφςεων από το ςφνολο των ενδιαφερομζνων μερϊν και 
τουσ εκπροςϊπουσ των κατοίκων των περιοχϊν απαραίτθτθ είναι θ ςυνεργαςία 
τόςο τθσ Ομάδασ Ζργου με τθν ανακζτουςα αρχι όςο και τθσ Ομάδασ των 
Ενδιαφερομζνων Μερϊν. Στο ςθμείο αυτό και δεδομζνων των υφιςτάμενων 
ςυνκθκϊν που δθμιουργεί θ πανδθμία ηθτοφμενθ είναι θ φπαρξθ ανοιχτισ 
θλεκτρονικισ διαβοφλευςθσ με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ και μζρθ 
χρθςιμοποιϊντασ εργαλεία όπωσ το slido, PollEverywhere ενϊ οι διαβουλεφςεισ 
μποροφν να οργανωκοφν μζςα από ςφγχρονεσ πλατφόρμεσ εικονικισ(virtual) 
επικοινωνίασ (όπωσ το zoom, BBB, skype, microsoftteamsκλπ) 

i. Θ πρώτθ διαβού λευςθ, θ οποίαέχεικυρίωσ χαρακτθ́ρα ενθμέρωςθσ και 
ευαιςκθτοποίθςθσ, τοποκετείταικατά τθν ζναρξθ τθσ Β φάςθσςχεδιαςμοφ 
(αξιολόγθςθυφιςτάμενθσκατάςταςθσ) και αφού έχειολοκλθρωκεί θ φάςθ 
τθσ προετοιμαςίασ . Βαςικόσςκοπόσ του πρϊτουςταδί ου τθσ 
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διαβοφλευςθσείναι να εξθγθκεί ςτουσ εμπλεκόμενουσ (και ςτουσ 
κατοίκουσ) ο ςκοπόσ , θ διαδικαςία και τα προςδοκώμενααποτελέςματα 
του ςχεδιαςμού, να γίνουν οι ςυςτάςεισ με τα φυςικά πρόςωπα και τουσ 
εκπροςϊπουσ των φορζων.  

ii.  Το δεύτερο ςτάδιο τθσ διαβοφλευςθσδιεξάγεταιαφοφ ζχειολοκλθρωκεί θ 
αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσκατάςταςθσ και πριν ξεκινιςει θ 
φάςθδιαμόρφωςθσ τθσ ςτρατθγικισ . Σε αυτό το ςτάδιο οι 
ενδιαφερόμενοιφορείσ και πολίτεσκαλοφνται να αξιολογιςουν τα 
αποτελζςματα τθσ Β φάςθσ του ςχεδιαςμοφ και παράλλθλα να 
εκφράςουν τθν άποψι τουσ για το όραμα του προοριςμοφ.  

iii. Τζλοσ, το τρίτο και τελευταίο ςτάδιο τθσ διαβούλευςθσλαμβάνει χώρα με 
τθν ολοκλθ́ρωςθ τθσ διαδικαςίασςχεδιαςμού οπότε και παρουςιά ηονται 
από τθν ομάδα ςτθν τοπικθ́ κοινωνία οι ςτρατθγικοί́ ςτόχοι και το 
επιχειρθςιακό ςχζδιοδράςεων.  

   

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 2. Η Β φάςθ του ςχεδιαςμοφ 

Υποπαραδοτζο 1. Αποτφπωςθ και αξιολόγθςθ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοστου 
προοριςμοφ.  
Θ διαδικαςία τθσ αποτφπωςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθ είναι 
ιδιάηουςασ ςθμαςίασ γιατί ξεκινά με τθν αποτφπωςθ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ του 
προοριςμοφ και τθν επίδραςθ εξωγενϊν παραγόντων που κακορίηουν τθν ανάπτυξθ του 
τουριςμοφ ςτον προοριςμό. Θ παροφςα ςυγκυρία αποτελεί ζνα ςθμείο καμπισ για τον 
τουριςμό τόςο ςε παγκόςμιο και εκνικό επίπεδο όςο και ειδικότερα ςτο επίπεδο τθσ 
Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου θ οποία διζρχεται μζςα από διαδοχικζσ κρίςεισ. Ωσ εκ 
τοφτου οι επιδράςεισ του μάκρο-περιβάλλοντοσ είναι ευμετάβλθτεσ και επιδροφν 
καταλυτικά ςτθν τουριςτικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ.  

Ανάλυςθ PESTEL. 

Με βάςθ τθν αξιολόγθςθ των βαςικϊν παραγόντων του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ, 
κφριο μζλθμα αναηιτθςισ τουσ από τθν Ομάδα Ζργου είναι οι παρακάτω :  
- Οι τάςεισ του παγκόςμιου τουριςμοφ ςτο πλαίςιο τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ και 
ειδικότερα οι εξελίξεισ ςτθν τουριςτικι αγορά  
- Το προφίλ και οι εξελίξεισ ςτουσ κυριότερουσ ανταγωνιςτικοφσ προοριςμοφσ αλλά επί 
προςκζτωσ ςτισ κυριότερεσ τουριςτικζσ αγορζσ του προοριςμοφ και ςτισ ενδεχόμενεσ 
αγορζσ-ςτόχουσ 
- Το κεςμικό περιβάλλον ςτο οποίο εξελίςςεται ο τουριςμόσ, ςυμπεριλαμβανόμενου και 
του χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ ι άλλων εκνικϊν & περιφερειακϊν ςχεδίων (πχ. 
προςτατευόμενεσ περιοχζσ κ.λπ.)  
- Οι εξελίξεισ του τουριςμοφ ςτθ χϊρα ςε ότι αφορά τθν προςφορά (δίνοντασ ζμφαςθ 
ςτθν κατάςταςθ των επιχειριςεων), τθ ηιτθςθ και τθ διαμόρφωςθ τθσ αγοράσ  
Για τθν αποτφπωςθ όλων αυτϊν προτείνεται να χρθςιμοποιθκεί θ μζκοδοσ ανάλυςθσ 
PESTEL. 
Θ ανάλυςθ PESTEL (Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal) 
αξιολογεί τον τρόπο κατά τον οποίο οι πολιτικζσ, οικονομικζσ, κοινωνικζσ, τεχνολογικζσ, 
περιβαλλοντικζσ και νομικζσ ςυνκικεσ μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ του 
ςχεδιαςμοφ (ζξι βαςικζσ κεμελιϊδθσ ςυνκικεσ τθσ αξιολόγθςθσ). Συνεπικουρικά να 
αναφζρουμε ότι το εργαλείο αυτό λειτουργεί ςυμπλθρωματικά με τθν ανάλυςθ SWOT 
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(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), ςφμφωνα με τθν οποία γίνεται ο 
εντοπιςμόσ των κακοριςτικϊν παραγόντων επιρροισ του εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ 
(δυνατά και αδφναμα ςθμεία) όςο και του εξωτερικοφ (ευκαιρίεσ, εμπόδια). 
Με τθν ανάλυςθ PESTEL δίνεται θ δυνατότθτα ςτθν Ομάδα Ζργου να αξιολογιςει 
ευρφτερα το εξωτερικό περιβάλλον, προςδιορίηοντασ τουσ κακοριςτικοφσ εκείνουσ 
παράγοντεσ που κα επθρεάςουν το ζργο. Θ ανάλυςθ κρίνεται μείηονοσ ςθμαςίασ 
δεδομζνων τόςο των ςυνκθκϊν που δθμιουργεί ςε παγκόςμιο, εκνικό και περιφερειακό 
επίπεδο θ πανδθμία του κορωνοιοφ αλλά και των ειδικϊν ςυνκθκϊν που επικρατοφν 
ςτθν περιφζρεια λόγω τθσ επίδραςθσ του μεταναςτευτικοφ. 
Για τθν ανάλυςθ PESTEL απαιτοφνται τουλάχιςτον ζξι (6) άτομα από τθν Ομάδα Εργαςίασ 
Ενδιαφερόμενων Μερϊν (ΟΕΕΜ). Θ Ομάδα αυτι κα πρζπει να διακρίνεται από 
διερευνθτικζσ και αναλυτικζσ ικανότθτεσ, και ςκοπόσ τθσ είναι να αναλάβει τθν 
καταγραφι και αξιολόγθςθ κακεμίασ από τισ ζξι κεματικζσ ςυνκικεσ (πολιτικζσ, 
οικονομικζσ, κοινωνικζσ, τεχνολογικζσ, περιβαλλοντικζσ και νομικζσ) του εξωτερικοφ 
περιβάλλοντοσ, με τισ οποίεσ όπωσ προείπαμε  αςχολείται το ςυγκεκριμζνο εργαλείο 
γνϊςθσ. Θ Ομάδα (ΟΕΕΜ) κα ςυνεργάηεται με τα μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου (ΟΕ).  
Με τθν ολοκλιρωςθ των αξιολογιςεων, θ ολομζλεια τθσ ΟΕΕΜ μαηί με τθν ΟΕ κα 
ςυνζλκουν ςε ςϊμα ζτςι ϊςτε να οριςτικοποιιςουν τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ 
μζςα από τθν ανταλλαγι απόψεων και επιχειρθμάτων.  
Για τθν ςωςτότερθ εφαρμογι του εργαλείου αξιολόγθςθσ του περιβάλλοντοσ-πλαιςίου 
του ζργου, πρζπει να λθφκοφν υπόψθ τα ζξθσ:  
1. Ρροετοιμαςία ςφντομου και με ςαφινεια κειμζνου ςτο οποίο κα περιγράφονται οι 
ςτόχοι και τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα του ζργου. 
2. Κοινοποίθςθ ςτα μζλθ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ Ενδιαφερόμενων Μερϊν των  ςτόχων του 
ζργου, και ανάκεςθ ςε μονάδεσ ι υποομάδεσ τθσ ΟΕΕΜ τθσ παρουςίαςθσ τθσ 
αξιολόγθςθσ των ςυνκθκϊν για κάκε μία από τισ κεματικζσ τθσ ανάλυςθσ PESTEL. 
3. Οργάνωςθ ςυνάντθςθσ εργαςίασ τθσ οποίασ ςτόχοσ κα είναι θ περιγραφι τθσ 
διαδικαςίασ.  
5. Τζλοσ, παρουςίαςθ αποτελεςμάτων τθσ ανάλυςθσ PESTEL, μετά το πζρασ τθσ 
ολοκλιρωςισ τθσ, ςτο ςφνολο των ςυμμετεχόντων τθσ ςυνάντθςθσ εργαςίασ και 
ςυηιτθςθ επί των κεμάτων εν ςυνόλω.   

Υποπαραδοτζο 2.Αποτφπωςθ και αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ του προοριςμοφ (εςωτερικό 
περιβάλλον)  

a. Ανάλυςθτουριςτικισ προςφοράσ 
i. Ρεριγραφι και αξιολόγθςθ τουριςτικϊν πόλων ζλξθσ 

Στουσ τουριςτικοφσ πόλουσ ζλξθσ ςυμπεριλαμβάνονται όλοι οι φυςικοί, πολιτιςτικοί και 
παραγωγικοί πόροι ενόσ προοριςμοφ που μποροφν δυνθτικά να προςελκφςουν το 
ενδιαφζρον των επιςκεπτϊν.  
Θ κατθγοριοποίθςι τουσ γίνεται ςφμφωνα με το κακεςτϊσ ιδιοκτθςίασ τουσ, δθλαδι αν 
ανικουν ςε φορείσ δθμόςιουσ, ιδιωτικοφσ, μθ κερδοςκοπικοφσ, φιλανκρωπικοφσ, και αν 
αποτελοφν πόρουσ του φυςικοφ ι δομθμζνου περιβάλλοντοσ. 
Ιδιαίτερθ δε αξία ζχει να προςδιοριςτοφν οι εμβλθματικοί τουριςτικοί πόλοι ζλξθσ 
(flagshipattractions) που προςελκφουν ι μποροφν να προςελκφςουν ςθμαντικό αρικμό 
επιςκεπτϊν και δικαιολογοφν τθ δθμιουργία δθμόςιων επενδφςεων και τθν ανάπτυξθ 
επιχειρθματικϊν πρωτοβουλιϊν ενιςχφοντασ τθν τοπικι ανάπτυξθ.  

ii. Ρεριγραφι και αξιολόγθςθ υποδομϊν& υπθρεςιϊν 
Οι γενικότερεσ υποδομζσ και υπθρεςίεσ του προοριςμοφ παίηουν πολφ ςθμαντικό ρόλο 
ςτθν ανάπτυξθ τθσ περιοχισ, οι οποίεσ υποςτθρίηουν τθ λειτουργία των τουριςτικϊν 
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επιχειριςεων (φδρευςθ, δίκτυα διαχείριςθσ ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων, παροχι 
ενζργειασ), υπθρεςίεσ υγείασ, τραπεηικζσ & ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ.  
Οι υποδομζσ αν και δεν είναι θ βαςικι αίτια προςζλκυςθσ, αποτελοφν όμωσ ςθμαντικό 
παράγοντα ο οποίοσ επθρεάηει τθν τελικι επιλογι του προοριςμοφ και διαμορφϊνει τθν 
τουριςτικι εμπειρία, που πολλζσ φορζσ μεταφζρεται από τον επιςκζπτθ ςτο ευρφτερο 
κοινό (μζςω του διαδικτφου ι από ςτόμα ςε ςτόμα) και ςυνειςφζρει ζτςι ςτθ γενικότερθ 
εικόνα του προοριςμοφ.  
Για αυτό και τονίηουμε ιδιαίτερα ότι θ εικόνα του επιπζδου των υποδομϊν αυτϊν και τθσ 
επάρκειασ τουσ ςτθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν των τουριςτϊν είναι πολφ ςθμαντικι. 

iii. Ερωτθματολόγιο καταλυμάτων 
Κατά τθν απογραφι και αξιολόγθςθ των υφιςτάμενων τουριςτικϊν πόρων του 
προοριςμοφ απαραίτθτα κεωροφνται τα ςτοιχεία ι χαρακτθριςτικά των εγκαταςτάςεων, 
παροχϊν, υπθρεςιϊν και πολιτικϊν/πρακτικϊν (facilities, amenities, 
servicesandpolicies/practices) των καταλυμάτων φιλοξενίασ (ξενοδοχεία, ενοικιαηόμενα 
δωμάτια, βραχυχρόνια μίςκωςθ, κάμπινγκ). Βαςικό ςτοιχείο του προοριςμοφ είναι τα 
καταλφματα, και αυτό γιατί  απορροφοφν το μεγαλφτερο ςυνικωσ μζροσ των δαπανϊν 
του επιςκζπτθ κακϊσ επίςθσ κακορίηουν ςθμαντικά τθ γεωγραφικι ακτίνα ςτθν οποία ο 
επιςκζπτθσ κα δθμιουργιςει τθν τουριςτικι του εμπειρία και τισ τουριςτικζσ του 
δαπάνεσ.  
Αυτοφ του είδουσ θ πλθροφορία είναι δυνατόν να ςυλλεχκεί μζςα από τθν ζρευνα με 
χριςθ ερωτθματολογίου καταλφματοσ.  

iv. Ερωτθματολόγιολοιπϊντουριςτικϊν επιχειριςεων 
Οι τουριςτικζσ επιχειριςεισ (με εξαίρεςθ τα καταλφματα) είναι αυτζσ που αποτελοφν, 
(μαηί με τουσ πόλουσ ζλξθσ προοριςμοφ και τισ τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ), το βαςικό 
πυρινα τθσ τουριςτικισ προςφοράσ ενόσ προοριςμοφ και εκείνεσ που μαηί με τα 
καταλφματα δομοφν τθν εμπειρία ςτον προοριςμό. Τζτοιουείδουσ 
επιχειριςεισκεωροφνται: 

 τα τουριςτικάγραφεία,  

 τα γραφεία ενοικιάςεωσ αυτοκινιτων / μοτοποδθλάτων / ποδθλάτων /  ςκαφϊν,  

 τα εςτιατόρια,  

 οι επιχειριςειστουριςτικϊνειδϊν,  

 οι επιχειριςεισ που προςφζρουν ξενάγθςθ,  

 οι επιχειριςεισ υπαίκριων και καλάςςιων δραςτθριοτιτων,  

 οι επιχειριςεισ πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων κτλ.  
Θ ανάγκθ αποτφπωςθσ των ςτοιχείων χαρακτθριςτικϊν (μζγεκοσ, απαςχολοφμενοι, 
οικονομικά ςτοιχεία, περιβαλλοντικά ςτοιχεία, κτλ.) των τουριςτικϊν επιχειριςεων 
μποροφν να αντλθκοφν με τθ χριςθ του εντφπου με τθ μορφι ερωτθματολογίου, το 
οποίο παρατίκεται παρακάτω  

v. Ρεριγραφι και αξιολόγθςθ προςφερόμενωνδραςτθριοτιτων  
Κακοριςτικισ ςθμαςίασ ρόλο παίηουν οι τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ του προοριςμοφ, 
κακϊσ μποροφν να παρατείνουν το χρόνο διαμονισ του επιςκζπτθ (ωσ αποτζλεςμα 
αυτοφ είναι θ επιηθτοφμενθ άμβλυνςθ τθσ εποχικότθτασ και των φαινομζνων του 
υπερτουτιςμοφ και του ςυνωςτιςμοφ τθσ ςτον ςϊρο και τον χρόνο). Ειδικότερα τα νθςιά 
του Βορείου Αιγαίου λόγω και του φυςικοφ τουσ μεγζκουσ και του προφίλ τουσ μποροφν 
να αξιόλογεσ καλοκαιρινζσ τουριςτικζσ εμπειρίεσ αλλά εξίςου ςθμαντικζσ εκτόσ 
τουριςτικισ περιόδου εμπειρίεσ αρκεί αυτζσ να δομθκοφν και να επικοινωνθκοφν ςωςτά 
και να αποτελζςουν ζτςι νθςιά μοντζλα βιϊςιμθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ ςε ζναν κόςμο 
που αλλάηει.   
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Το ςτοιχεία που πρζπει να αποτυπωκοφν κακϊσ και τα χαρακτθριςτικά των 
δραςτθριοτιτων που μπορεί ο επιςκζπτθσ να πραγματοποιιςει ςτον προοριςμό 
ενδεικτικά αφοροφν:  

 ακλιματα πόλθσ (ποδθλαςία, τρζξιμο, περπάτθμα),  

 ακλιματα βουνοφ (ποδθλαςία , πεηοπορία, ορειβαςία, αναρρίχθςθ),  

 ακλιματα νεροφ (ψάρεμα, Scubadiving, kitesurfingκτλ),  

 ακλιματα του αζρα (αλεξίπτωτο πλαγιάσ, παραπζντε),  

 γευςιγνωςία, οινογνωςίακλπ.  
vi. Ρεριγραφι και αξιολόγθςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςτον προοριςμό 

Σε αυτό το ςθμείο υλοποίθςθσ του ζργου θ ΟΕ καλείται να καταγράψει για το πϊσ μπορεί 
ο επιςκζπτθσ να μεταβεί ςτον προοριςμό και πϊσ κα μετακινθκεί εςωτερικά ςε κάκε νθςί 
και από νθςί ςε νθςί όταν κα βρεκεί εκεί. Ειδικά για τα νθςιά τθσ Ρεριφζρειασ Βορείου 
Αιγαίου τα Συςτιματα Μεταφορϊν και ειδικά τα Συνδυαςμζνα Συςτιματα Μεταφορϊν 
είναι κρίςιμθσ ςθμαςίασ λόγω του ότι τα νθςιά αποτελοφν τα εξωτερικά όρια τθσ χϊρασ 
και τθσ Ευρϊπθσ ταυτόχρονα. Στο ςθμείο αυτό απαραίτθτεσ είναι οι προτάςεισ/δράςεισ 
που ςαν ςτόχο κα ζχουν τθν μόχλευςθ και τθν πρόκλθςθ ανταγωνςιμοφ. 

vii. Ενεργάτουριςτικά προϊόντα  
Αμζςωσ μετά τθν καταγραφι των ςτοιχείων του προοριςμοφ, κα πρζπει να  γίνει θ 
διαπίςτωςθ και διατφπωςθ για το ποια είναι τα είδθ των τουριςτικϊν προϊόντων που 
υπάρχουν οργανωμζνα (με ςυγκεκριμζνθ προςφορά από τουριςτικά γραφεία) ι ζςτω 
αυτά που μπορεί να ςυνκζςει κατά μόνασ ο υποψιφιοσ τουρίςτασ κατά τθν επίςκεψθ 
του. 
Ζγινε αναφορά και παραπάνω ςτθ ςθμαςία των  ςυγκροτθμζνων ειδικϊν προϊόντων πχ. 
αγροτουριςμόσ, τουριςμόσ ευεξίασ, τουριςμόσ παρακολοφκθςθσ πουλιϊν κτλ. 
προχποκζτει ότι -πζρα από τουσ αντίςτοιχουσ πόρουσ- υπάρχει και μια ελάχιςτθ 
οργάνωςθ που διαςυνδζει τουσ πόρουσ με δραςτθριότθτεσ (αμειβόμενεσ ι όχι) 
διακζςιμεσ για τον επιςκζπτθ ϊςτε να ικανοποιιςει με τον καλφτερο τρόπο τθν επιλογι 
του ςυγκεκριμζνου προοριςμοφ. 
Πλα αυτά πρζπει να καταγραφοφν και εν ςυνεχεία να αξιολογθκοφν ζτςι ϊςτε  κατά τθ 
διάρκεια του ςχεδιαςμοφ να εξεταςτεί εάν και πϊσ πρζπει να υποςτθριχκεί θ περαιτζρω 
ανάπτυξθ τουσ.  Επιπλζον θ ΟΕ κα αξιολογιςει αν υπάρχουν ςτον προοριςμό ςθμαντικοί 
πόροι που μζνουν ωσ τϊρα ανενεργοί ι υπο-αξιοποιθμζνοι και πρζπει να λθφκοφν 
υπόψθ κατά τον ςχεδιαςμό.  
Να επιςθμάνουμε ότι θ αποτφπωςθ των ενεργϊν (υφιςτάμενων και υποςχόμενων) 
τουριςτικϊν προϊόντων του προοριςμοφ διεκπεραιϊνεται μζςα από μια διαδικαςία 
πρωτογενοφσ και δευτερογενοφσ ζρευνασ διαφορετικϊν πθγϊν.  
Οι βαςικζσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ είναι:  

 οι ίδιοι οι καταναλωτζσ των προϊόντων του προοριςμοφ  

 τα τοπικά ενδιαφερόμενα μζρθ τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ   

 και τζλοσ μια δευτερογενισ ζρευνα των τουριςτικϊν ςτρατθγικϊν που μπορεί 
κανείσ να τισ εντοπίςει ςτο διαδίκτυο.  

Οι ενζργειεσ αυτζσ πρζπει να γίνουν από τθν Ομάδα Ζργου.  
b. Ανάλυςθτουριςτικισηιτθςθσ 

Με τθν ανάλυςθ τθσ τουριςτικισ ηιτθςθσ κα γίνει θ καταγραφι τόςο των ροϊν των 
τουριςτϊν όςο και  το αποτφπωμά τουσ ςτον προοριςμό. Θ καταγραφι αυτι γίνεται: 
α) ςτον προςδιοριςμό του μεγζκουσ τθσ τουριςτικισ ηιτθςθσ (αποτζλεςμα των 
μεταβλθτϊν όπωσ οι αφίξεισ, οι διανυκτερεφςεισ, οι πλθρότθτεσ) και  
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β) ςτο οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτφπωμα τθσ τουριςτικισ 
δραςτθριότθτασ (υπολογιςμόσ δεικτϊν όπωσ θ δαπάνθ ανά διανυκτζρευςθ ι ανά κλίνθ, 
τα ζςοδα ανά ενοικιαηόμενο αυτοκίνθτο, θ κατανάλωςθ νεροφ, θ απαςχόλθςθ κτλ 
Οι δείκτεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για διαχρονικζσ και δια-χωρικζσ ςυγκρίςεισ τθσ 
τουριςτικισ ηιτθςθσ του προοριςμοφ και του επιπζδου βιωςιμότθτασ τθσ 
δραςτθριότθτασ, ενϊ το ςυνολικό αποτφπωμα του τουριςμοφ αποτελεί ςτοιχείο που 
επιτρζπει να εξετάςουμε κατά πόςο ο τουριςμόσ επθρεάηει τθ βιωςιμότθτα του 
προοριςμοφ. 
Θ καταγραφι, από τθ μια, των επαγγελματικϊν και ιδιωτικϊν τουριςτικϊν κλινϊν ςτόχο 
ζχει τθν εκτίμθςθ του μζγιςτου αρικμοφ τουριςτϊν που μποροφν να διανυκτερεφςουν 
μια νφχτα ςτον προοριςμό, και από τθν άλλθ θ εκτίμθςθ του αρικμοφ των 
διανυκτερεφςεων ςτόχο ζχει τθν προςζγγιςθ τθσ πραγματικισ παραγωγισ τουριςτικϊν 
υπθρεςιϊν. 
Ορκό είναι ςε αυτό το ςθμείο να αναφζρουμε οριςμζνεσ ακόμθ βαςικζσ μεταβλθτζσ που 
δίνουν το μζτρο τθσ ηιτθςθσ, και οι οποίεσ είναι: 
- αρικμόσ αφίξεων τουριςτϊν κατά μζςο άφιξθσ και χρονικι κατανομι  
- αρικμόσ διανυκτερεφςεων τουριςτϊν (θμεδαπϊν και αλλοδαπϊν) και κατανομι 
διανυκτερεφςεων ανά τφπο καταλφματοσ (ξενοδοχεία, ενοικιαηόμενα δωμάτια & 
διαμερίςματα, ιδιωτικζσ κατοικίεσ) και μινα  
- εποχικότθτα, πλθρότθτα  
- αρικμόσ επιςκεπτϊν (χωρίσ διανυκτζρευςθ) και τρόποσ άφιξθσ (πλοίο, κρουαηιερόπλοιο 
κτλ.)  
Θ διαχρονικι παρακολοφκθςθ των δεδομζνων αυτϊν, επιτρζπει τθν ανάδειξθ των 
πρόςφατων τάςεων.  
Τα δεδομζνα τα οποία αφοροφν τουσ τουρίςτεσ που επιςκζπτονται ζναν προοριςμό, είναι 
κυρίωσ: 

 δθμογραφικά ςτοιχεία των ταξιδιωτϊν (χϊρα προζλευςθσ, φφλο, θλικία, επίπεδο 
εκπαίδευςθσ, εργαςία, ειςόδθμα, κίνθτρο ταξιδιοφ),  

 ςτοιχεία οργάνωςθσ ταξιδιοφ (τρόποσ πλθροφόρθςθσ για προοριςμό, τρόποσ 
κράτθςθσ, μζςο μετακίνθςθσ, κατάλυμα παραμονισ, είδοσ κράτθςθσ),  

 ςτοιχεία ςυμπεριφοράσ ςτον προοριςμό (τρόποσ μετακίνθςθσ, δαπάνθ, 
επιςκζψεισ) κακϊσ και  

 ςτοιχεία τθσ ικανοποίθςθσ από τον προοριςμό.  
i. Αποτφπωςθ απόψεων των εμπλεκομζνων ςτον τουριςμό και του 

πλθκυςμοφ 
H Αποτφπωςθ του τοπικοφ οικονομικοφ οφζλουσ από τθν τουριςτικι δραςτθριότθτα 
υπολογίηεται μζςω ενόσ υπολογιςτικοφ φφλλου excel. 
Σε αυτό καταχωροφνται οικονομικά και διοικθτικά ςτοιχεία των ξενοδοχείων, όπωσ:  
α) ζςοδα τθσ επιχείρθςθσ,  
β) αρικμόσ υπαλλιλων και εποχικότθτα,  
γ) ποςοςτό των δαπανϊν που αντιςτοιχεί ςτθ μιςκοδοςία των υπαλλιλων, δ) αρικμόσ 
των υπαλλιλων που διαμζνει ςτον προοριςμό,  
ε) αρικμόσ προμθκευτϊν,  
ςτ) ποςοςτό των δαπανϊν που αντιςτοιχεί ςε προμικειεσ αγακϊν και υπθρεςιϊν και  
η) αρικμόσ προμθκευτϊν με ζδρα επιχείρθςθσ ςτον προοριςμό.  
Μζςα από το φφλλο excel γίνεται ο υπολογιςμόσ του ςυνολικοφ οικονομικοφ οφζλουσ 
από τθ δραςτθριότθτα των ξενοδοχείων του προοριςμοφ, για τθν τοπικι οικονομία. Το 
ζντυπο ςυμπλθρϊνεται από τθν Ομάδα Ζργου.  
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Το υπολογιςτικό φφλλο excel κα πρζπει να διαμορφωκεί ζτςι ϊςτε να καταγράψει 
ςτοιχεία τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ των ξενοδοχείων αλλά και άλλων επιχειριςεων 
του προοριςμοφ.  

Υποπαραδοτζο 3.Συνολικι αποτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ του προοριςμοφ 

i. Αποτφπωςθ οικονομικοφ οφζλουσ από τθν τουριςτικισ δραςτθριότθτα 
Θ αποτφπωςθ και αξιολόγθςθ τθσ κοινωνικισ και περιβαλλοντικισ επίδραςθσ 
(externalities) τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ ςτθν τοπικι κοινωνία και περιβάλλον 
μπορεί να πραγματοποιθκεί με εργαλεία ποιοτικισ ανάλυςθσ (ερωτθματολόγια) προσ τισ 
διαφορετικζσ ομάδεσ εμπλεκόμενων μερϊν . Τα ερωτθματολόγια αυτά κα ζχουν ωσ 
πεδίο αναηιτθςθσ και ανάλυςθσ τα παρακάτω: 

ii. Ερωτθματολόγιο καταγραφισ απόψεωνεμπλεκομζνων φορζων 
iii. Ερωτθματολόγιο καταγραφισ απόψεων του τοπικοφ πλθκυςμοφ 
iv. Ερωτθματολόγιο απόψεωνεργαηομζνων ςτοντουριςμό 
v. Ερωτθματολόγιο καταγραφισ απόψεων ωσ προσ τθν 

αποτελεςματικότθτασ πολιτικϊν που ζχουν εφαρμοςτεί ςτον τουριςμό 
(μπορεί να εμπεριζχεται ςτα προθγοφμενα τρία ερωτθματολόγια αλλά κα 
πρζπει να είναι διακριτό) 

Συνολικι αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ του προοριςμοφ (Ανάλυςθ SWOT ) 

Θ ανάλυςθ SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) αποτελεί το μζςο εκείνο με το 
οποίο γίνεται θ αξιολόγθςθσ τθσ κατάςταςθσ του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ, θ 
οποία επθρεάηει τθν υλοποίθςθ ενόσ ζργου-ςτόχου ι ςυνόλου αποφάςεων. 

Θ ανάλυςθ SWOT (Ανάλυςθ δυνατϊν & αδφναμων ςθμείων εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ & 
ευκαιριϊν και εμποδίων εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ) ςτοχεφει ςτον εντοπιςμό των κακοριςτικϊν 
παραγόντων επιρροισ του εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ (δυνατά και αδφναμα ςθμεία) όςο και του 
εξωτερικοφ (ευκαιρίεσ, εμπόδια), και ςκοπό ζχει τθν εφρυκμθ  ζκβαςθ του ζργου.  

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαδικαςία αυτι είναι: θ Ομάδα Ζργου (ΟΕ) και θ Ομάδα Εργαςίασ 
Ενδιαφερόμενων Μερϊν (ΟΕΕΜ). 

Θ εφαρμογι τθσ ανάλυςθσ SWOT ζχει ωσ εξισ: αφοφ ζχουν εξαχκεί τα ςυμπεράςματα τθσ 
ανάλυςθσ PESTEL, προτείνεται θ διεξαγωγι ενόσ εργαςτθρίου-ςυνάντθςθ εργαςίασ, κατά τθ 
διάρκεια του οποίου: 

- Ο υπεφκυνοσ ζργου ςυντονίηει τθ διαδικαςία  

- Ζνασ ειςθγθτισ/διαπραγματευτισ (expert), με ςυνολικι γνϊςθ του αντικειμζνου,να 
παρουςιάηει με ςυνοπτικό τρόπο τα αποτελζςματα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, να διευκολφνει τθ 
διαδικαςία. 

- Τα μζλθ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ Ενδιαφερόμενων Μερϊν ςυηθτοφν και καταλιγουν ςε 
ςυμπεράςματα 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 3. Η Γ Φάςθ του Σχεδιαςμοφ: Διαμόρφωςθ Στρατθγικισ 

Ο ςκοπόσ τθσ ωσ τϊρα καταςτατικισ ανάλυςθσ είναι τελικά να παραςχεκοφν ςτοιχεία για τθν 
κατάρτιςθ του Στρατθγικοφ Σχεδίου του προοριςμοφ. Θ ανάλυςθ κα πρζπει να ςυμφωνεί και να 
ςυνοψίηει τα αποτελζςματα των ερευνϊν και των διαβουλεφςεων που ζχουν ωσ τϊρα 
πραγματοποιθκεί. Στο ςθμείο αυτό κα πρζπει να ζχει καταρτιςτεί ζνα Ζγγραφο Συηιτθςθσ τθσ 
Στρατθγικισ ςκοπόσ του οποίου κα είναι να δοκεί βάςθ προσ ςυηιτθςθ με τουσ βαςικοφσ 
εμπλεκόμενουσ φορείσ του προοριςμοφ με τελικό ςτόχο να εξαςφαλιςτεί θ ςυναίνεςθ ςχετικά με 
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τθν προςζγγιςθ που κα ακολουκθκεί. Με αυτόν τον τρόπο κα διαμορφωκεί και θ βάςθ του 
οράματοσ για τθν ανάπτυξθ του τουριςμοφ ςτα νθςιά του Βορείου Αιγαίου. Θα προςφζρει επίςθσ 
τθν βάςθ για τον προςδιοριςμό των ςτρατθγικϊν προτεραιοτιτων του προοριςμοφ και πικανϊν 
εμπλοκϊν για τθν ανάπτυξθ, προϊκθςθ και προβολι νζων προϊόντων και εμπειριϊν. 

Βαςικό ςτοιχείο ςτθν διαδικαςία κατάρτιςθσ του Στρατθγικοφ Σχεδίου Δράςθσ είναι οι 
ςυναντιςεισ εργαςίασ που κα δϊςουν τθν κατάλλθλθ ϊκθςθ ςτα ενδιαφερόμενα μζρθ και 
φορείσ να ςυμμετάςχουν ςτθν διαδικαςία ανάπτυξθσ ςτρατθγικισ. Αυτζσ οι ςυναντιςεισ 
αφοροφν ςτθν παρουςίαςθ των ποριςμάτων τθσ προθγοφμενθσ διαδικαςίασ και βαςικϊν 
προτάςεων και τθν επιδίωξθ αντίδραςθσ και ςυμφωνίασ επ’ αυτϊν. Εδϊ το Ζγγραφο Συηιτθςθσ 
Στρατθγικισ υπόκειται ουςιαςτικά ςε μια δθμιουργικι διαδικαςία διαμόρφωςθσ Οράματοσ και 
χάραξθσ ςτρατθγικισ για τθν υλοποίθςθ του. 

Υποπαραδοτζο 1. Κακοριςμόσ οράματοσ και βαςικϊν αρχϊν προοριςμοφ 
 Το πρϊτο πράγμα που πρζπει να αποςαφθνιςτεί είναι τι ςθμαίνει “Πραμα” ςτον τουριςμό.  

Πραμα είναι αυτό που εμπνζει του ανκρϊπουσ που ηουν και εργάηονται ςε μιαν περιοχι- 
προοριςμό, και ςτόχοσ είναι θ περιοχι αυτι να φτάςει, μζςα ςτο πζραςμα των χρόνων (πχ ςε 
βάκοσ 10ετίασ) ςε μια ιδεατι εικόνα προοριςμοφ. 

Ο κακοριςμόσ του οράματοσ διζπεται από μια ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία, θ οποία ξεκινά με το 
ςχεδιαςμό και τθν αποτφπωςθ του του προοριςμοφ. Θ ΟΕ μαηί με τα ενδιαφερόμενα μζρθ 
(stakeholders) αλλά και ζναν εμπειρογνϊμονα, αποτυπϊνουν ςταδιακά τθν ταυτότθτα του 
προοριςμοφ (προβλιματα, δυνατότθτεσ, ευκαιρίεσ) και γενικά τον κφκλο ηωισ του προοριςμοφ. Θ 
παραπάνω ομάδα χρθςιμοποιεί εργαλεία για τθ δθμιουργικι παραγωγι ιδεϊν ςφμφωνα με τα 
οποία παρουςιάηεται θ κεντρικι ιδζα και θ μεκοδολογία τθσ διαδικαςίασ. 

Τα βαςικά ςθμεία που προςδιορίηονται είναι: 

 το όραμα (το όνειρο που κάκε περιοχι κζλει για να αποκτιςει ηωντάνια ο τόποσ τουσ ςε 
βάκοσ χρόνου) 

 οι αρχζσ (επιλογζσ και δραςτθριότθτεσ τθσ διοίκθςθσ  και των κατοίκων του προοριςμοφ)  

 οι ςτρατθγικοί ςτόχοι (τρόποι με τουσ οποίουσ κα εκπλθρωκεί το όραμα) 

 οι ειδικοί ςτόχοι (ςυγκεκριμζνοι τομείσ παρζμβαςθσ για τθν επίτευξθ του οράματοσ) 

Θ ςυνάντθςθ-διαβοφλευςθ τθσ ΟΕΕΜ, του ςυντονιςτι και του εμπειρογνϊμονα βαςίηεται 
πάνω ςε γνωςτικά εργαλεία με τα οποία θ παραγωγι ιδεϊν γίνεται παραγωγικι και 
δραςτιρια, αλλά με τρόπο εφκολο και κατανοθτό. Αυτζσ οι ςυναντιςεισ εργαςίασ κα 
πρζπει να χρθςιμοποιοφνται όχι μόνο για τθν διαμόρφωςθ του Οράματοσ του 
προοριςμοφ και τθσ ςτρατθγικισ υλοποίθςθσ του αλλά επίςθσ και για τθν διερεφνθςθ 
των απόψεων ςε ςχζςθ με τθν ανταγωνιςτικι τοποκζτθςθ του προοριςμοφ, για τθν 
βελτίωςθ των αξιϊν τθσ τθσ τουριςτικισ ταυτότθτασ, τθν παραγωγι ιδεϊν για τθν 
δθμιουργία μοναδικϊν εμπειριϊν που βαςίηονται ςτθ ηωι, τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά 
και το φυςικό περιβάλλον τθσ και απθχοφν τθν «αίςκθςθ του τόπου» για τθν 
επιβεβαίωςθ του είδουσ τουριςμοφ που επικυμοφν οι κάτοικοι και μπορεί να 
υποςτθρίξει ο προοριςμόσ με βιϊςιμο τρόπο. 

Υποπαραδοτζο 2. Διαμόρφωςθςτρατθγικϊν και ειδικϊνςτόχων 
Θ διαμόρφωςθ των Στρατθγικϊν και Ειδικϊν Στόχων αποτελεί το απαφγαςμα τθσ διαδικαςίασ του 
Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ. Στο ςθμείο αυτό κα πρζπει να γίνουν ςαφείσ και ςυγκεκριμζνεσ 
επιλογζσ για τθν ανάπτυξθ του προοριςμοφ. Δεδομζνου ότι οι Στρατθγικοί ςτόχοι δεν αποτελοφν 
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το ςφνολο των δυνθτικά ωφζλιμων ςτόχων του προοριςμοφ αλλά εκείνουσ ςτουσ οποίουσ πρζπει 
να δοκεί προτεραιότθτα. Οι Στρατθγικζσ Ρροτεραιότθτασ κα πρζπει να ζχουν ςυνοχι και 
ξεκάκαρο επίκεντρο και πρζπει να είναι αρικμθτικά περιοριςμζνεσ.  

Υποπαραδοτζο 3. Διαμόρφωςθ αξόνων και ςχεδίων δράςθσ ανά ειδικό ςτόχο του 
ςτρατθγικοφ ςχεδίου 

Θ ςτρατθγικοί και οι ειδικοί ςτόχοι που κα κακοριςτοφν ςτο προθγοφμενο υποζργο κα πρζπει να 
καταλιξουν ςε ςυγκεκριμζνο ςχζδιο δράςθσ όπου ο κάκε τομζασ δράςθσ κα οδθγεί ςε αρκετζσ 
ειδικζσ ςυςτάςεισ δράςθσ. Ρροτείνεται θ ιεραρχικι/δενδριτικι δομι. 

Το ςχζδιο δράςθσ επίςθσ κα πρζπει να προςδιορίηει τθν μεκοδολογία για τθν μζτρθςθ του 
αποτελζςματοσ που κα παραχκεί από τθν υλοποίθςθ των δράςεων. 

Υποπαραδοτζο 4. Διαμόρφωςθ πλαιςίου και εργαλείων για τθν παρακολοφκθςθ και 
αξιολόγθςθ του ςχεδίου 

Διάρκεια ςφμβαςθσ-Χρόνοι παράδοςθσ  

Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε οκτϊ (8) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 
ςφμβαςθσ και τθσ ανάρτθςισ τθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

 
ΡΑΑΔΟΤΕΟ 1. Η Α φάςθ του ςχεδιαςμοφ 

Υποπαραδοτζο 1 : Συγκρότθςθ Ομάδασ Εργαςίασ Ενδιαφερόμενων Μερϊν και οριςμόσ του 
Συντονιςτι (ΟΕΕΜ). Ζνα μινα μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
Υποπαραδοτζο 2: Ρροςδιοριςμόσ διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ & δθμόςιασ διαβοφλευςθσ. 
Δθμιουργία του προφίλ του προοριςμοφ. Δφο μινεσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
 
ΡΑΑΔΟΤΕΟ 2. Η Β φάςθ του ςχεδιαςμοφ 

Υποπαραδοτζο 1 : Αποτφπωςθ και αξιολόγθςθ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ του 
προοριςμοφ.  Δφο μινεσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 
Υποπαραδοτζο 2 : Αποτφπωςθ και αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ του προοριςμοφ (εςωτερικό 
περιβάλλον)  

10. Ανάλυςθ τουριςτικισ προςφοράσ 
11. Ρεριγραφι και αξιολόγθςθ τουριςτικϊν πόλων ζλξθσ 
12. Ρεριγραφι και αξιολόγθςθ υποδομϊν & υπθρεςιϊν 
13.  Ερωτθματολόγιο καταλυμάτων 
14. Ερωτθματολόγιο λοιπϊν τουριςτικϊν επιχειριςεων  
15. Ρεριγραφι και αξιολόγθςθ προςφερόμενων δραςτθριοτιτων  
16. Ρεριγραφι και αξιολόγθςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςτον προοριςμό 
17. Ενεργά τουριςτικά προϊόντα  
18. Αποτφπωςθ απόψεων των εμπλεκομζνων ςτον τουριςμό και του πλθκυςμοφ 

Τρείσ μινεσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

Υποπαραδοτζο 3. Συνολικι αποτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ του προοριςμοφ 

▪ Αποτφπωςθ οικονομικοφ οφζλουσ από τθν τουριςτικισ δραςτθριότθτα 
Τζςςερισ μινεσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 3. Η Γ φάςθ του ςχεδιαςμοφ : Διαμόρφωςθ Στρατθγικισ 
Υποπαραδοτζο 1 : Κακοριςμόσ οράματοσ και βαςικϊν αρχϊν προοριςμοφ. Ρζντε μινεσ μετά 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 
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Υποπαραδοτζο 2 : Διαμόρφωςθ ςτρατθγικϊν και ειδικϊν ςτόχων Ζξι μινεσ μετά τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ.  

Υποπαραδοτζο 3 : Διαμόρφωςθ αξόνων και ςχεδίων δράςθσ ανά ειδικό ςτόχο του ςτρατθγικοφ 
ςχεδίου. Επτά μινεσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

Υποπαραδοτζο 4 : Διαμόρφωςθ πλαιςίου και εργαλείων για τθν παρακολοφκθςθ και 
αξιολόγθςθ του ςχεδίου. Οκτϊ μινεσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

 

Υπεργολαβία : βλ. παρ. 4.4. 

Τόποσ υλοποίθςθσ/ παροχισ των υπθρεςιϊν. Δφναται να υλοποιθκεί ςτθν ζδρα του αναδόχου, 

παραδίδεται δε ςτθν ζδρα τθσ ΕΛΟΙΣ Α.Ε (ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ, ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΘΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ). 

Εγγυιςεισ-Τεχνικι Υποςτιριξθ : Εγγυιςεισ αναφζρονται ςτο άρκρο 4.1 τθσ παροφςασ. 

Ραρατάςεισ:Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  

αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ, φςτερα από ςχετικό αίτθμα 

του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά 

δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ 

ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ 

παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα 

παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από 

υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου 

τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 218 του ν. 4412/2016  και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 

Τροποποίθςθ Σφμβαςθσ :βλ. παρ. 6.2.2 τθσ παροφςασ. 
 

ΜΕΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Εκνικοφσ πόρουσ ςτο πλαίςιο του Αναπτυξιακοφ 
Ρρογράμματοσ Ειδικοφ ςκοποφ για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020, που χρθματοδοτείται από το 
πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (Εκνικοί Ρόροι) ΣΑΕ 388 του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων  

 Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (ΣΑΕ388) 

Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό από τουσ Εκνικοφσ πόρουσ ςτο πλαίςιο του 
Αναπτυξιακοφ Ρρογράμματοσ Ειδικοφ ςκοποφ για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020, που 
χρθματοδοτείται από το πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (Εκνικοί Ρόροι) ΣΑΕ 388 του 
Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων  

.
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Σελίδα  

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων 

Εμπιςτευτικότθτα 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ και για διάρκεια τουλάχιςτον 

πζντε (5) ετϊν, ο ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικζσ και να μθ 

γνωςτοποιιςει ςε οποιοδιποτε τρίτο, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ 

του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του.  

Επίςθσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να μθν γνωςτοποιιςει μζροσ ι το ςφνολο του Ζργου που κα 

εκτελζςει χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Ειδικότερα:  

1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διαςφαλίςει αςφαλζσ πλθροφορικό περιβάλλον ϊςτε ουδείσ τρίτοσ 
προσ τθν Ανακζτουςα αρχι – υπερκείμενοσ ι υποκείμενοσ αυτισ - να μπορεί να ζχει πρόςβαςθ 
ςτο δίκτυο πλθροφοριϊν του χωρίσ τθν προθγοφμενθ δικι του ζγκριςθ. 

2. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί εχεμφκεια ωσ προσ τισ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ και τα 
ςτοιχεία που ςχετίηονται με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ωσ εμπιςτευτικζσ 
πλθροφορίεσ και ςτοιχεία νοοφνται όςα δεν είναι γνωςτά ςτουσ τρίτουσ, ακόμα και αν δεν ζχουν 
χαρακτθριςκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ωσ εμπιςτευτικά. Θ τιρθςθ εμπιςτευτικϊν 
πλθροφοριϊν από τον ανάδοχο διζπεται από τισ κείμενεσ διατάξεισ και το νομοκετικό πλαίςιο και 
πρζπει να είναι εφάμιλλθ τθσ εμπιςτευτικότθτασ που τθρεί ο ανάδοχοσ για τον δικό του 
Οργανιςμό και για τισ δικζσ τουσ πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα. 

3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποφεφγει οποιαδιποτε εμπλοκι των ςυμφερόντων του με τα 
ςυμφζροντα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να παραδϊςει με τθ λιξθ τθσ Σφμβαςθσ όλα τα ςτοιχεία, 
ζγγραφα κλπ. που ζχει ςτθν κατοχι του και αφοροφν τθν  ανακζτουςα αρχι, να τθρεί μια πλιρθ 
ςειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιποφ υλικοφ που αφορά ςτθν υλοποίθςθ και διοίκθςθ 
του Ζργου κακϊσ και ςτισ υπθρεςίεσ που κα παρζχονται ςτο πλαίςιο του Ζργου από αυτόν. Τα 
αρχεία αυτά πρζπει να είναι εφκολα διαχωρίςιμα από άλλα αρχεία του αναδόχου που δεν 
αφοροφν το Ζργο. 

4. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςτατεφει το απόρρθτο και τα αρχεία που αφοροφν ςε προςωπικά 
δεδομζνα ατόμων και που τυχόν ζχει ςτθν κατοχι του για τθν υλοποίθςθ και παραγωγικι 
λειτουργία του Ζργου, ακόμθ και μετά τθ λιξθ του Ζργου, να επιτρζπει ςτθν ανακζτουςα αρχι και 
ςτα άτομα που ορίηονται από τθν ανακζτουςα αρχι να διενεργοφν, κατόπιν ζγγραφθσ αιτιςεωσ, 
ελζγχουσ των τθροφμενων αρχείων προκειμζνου να αξιολογθκεί θ δυνατότθτα υλοποίθςθσ και 
ολοκλιρωςθσ του Ζργου με βάςθ τα αναφερόμενα ςτθ παροφςα. 

5. Ο ανάδοχοσ οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μζτρα προκειμζνου να διαςφαλίςει ότι και οι 
υπάλλθλοι/ ςυνεργάτεσ του γνωρίηουν και ςυμμορφϊνονται με τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ. Τα 
ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνοφν ότι ςε περίπτωςθ υπαιτιότθτασ του αναδόχου ςτθν μθ τιρθςθ 
των παραπάνω υποχρεϊςεων εχεμφκειασ, ο ανάδοχοσ κα καταβάλλει ςτθν ανακζτουςα αρχι 
ποινικι ριτρα ίςθ με το ποςό τθσ αμοιβισ του από τθ Σφμβαςθ. Επίςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 
διατθρεί το δικαίωμα να απαιτιςει από τον ανάδοχο τθν αποκατάςταςθ κάκε τυχόν περαιτζρω 
ηθμίασ. 

6. Θ ανακζτουςα αρχι δεςμεφεται να τθρεί εμπιςτευτικά για δφο (2) ζτθ τα ςτοιχεία που 
τίκενταιςτθ διάκεςι τθσ από τον ανάδοχο εάν αφοροφν ςε τεχνικά ςτοιχεία ι 
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πλθροφορίεσ και τεχνογνωςία ι δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ εφόςον αυτά φζρουν τθν 
ζνδειξθ «εμπιςτευτικό ζγγραφο». Σε καμία περίπτωςθ θ εμπιςτευτικότθτα δεν δεςμεφει τθν 
ανακζτουςα αρχι προσ τισ αρχζσ του Ελλθνικοφ Κράτουσ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

7. Θ εμπιςτευτικότθτα αίρεται αυτοδικαίωσ ςε περίπτωςθ εκκρεμοφσ δίκθσ, ζνςταςθσ, διαιτθςίασ, 
ςτο απολφτωσ αναγκαίο μζτρο και αποκλειςτικά για χριςθ τθσ από τα μζρθ, τουσ δικαςτικοφσ 
παραςτάτεσ κακϊσ και τουσ δικαςτζσ τθσ διαιτθςίασ.  

8. Χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ο ανάδοχοσ δεν αποκαλφπτει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που του δόκθκαν ι που ο ίδιοσ ανακάλυψε κατά τθν υλοποίθςθ του 
Ζργου, οφτε κοινοποιεί ςτοιχεία, ζγγραφα και πλθροφορίεσ των οποίων λαμβάνει γνϊςθ ςε ςχζςθ 
με τθ Σφμβαςθ, υποχρεοφται δε να μεριμνά ϊςτε το προςωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάκε 
ςυνεργαηόμενοσ με αυτόν να τθριςει τθν ωσ άνω υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ ακζτθςθσ από τον 
ανάδοχο τθσ ωσ άνω υποχρζωςισ του, θ ανακζτουςα αρχι  δικαιοφται να απαιτιςει τθν 
αποκατάςταςθ τυχόν ηθμίασ τθσ και τθν παφςθ κοινοποίθςθσ των εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν 
και τθν παράλειψι τθσ ςτο μζλλον.  

9. Ο ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικζσ με το Ζργο (πχ. δελτία 
τφπου, καταχωριςεισ ςε website, τφπο κτλ) χωρίσ τθν προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ. 

10. Θ ανακζτουςα αρχι ςτα πλαίςια τθσ ςυνεργαςίασ τθσ με τον ανάδοχο δφναται να δϊςει  μετά τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ τθν γραπτι ςυγκατάκεςι τθσ ςτον ανάδοχο να τθρεί (εάν απαιτθκεί για 
τισ ανάγκεσ του ζργου) αντίγραφο θλεκτρονικϊν δεδομζνων των αρχείων. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται 
ότι κα χρθςιμοποιιςει τα δεδομζνα αυτά κατά τρόπο κεμιτό και νόμιμο για κακοριςμζνουσ 
ςαφείσ και νόμιμουσ ςκοποφσ (όπωσ αυτοί προβλζπονται από τθν μεταξφ των ςυμβαλλομζνων 
από το παρόν εν γζνει ςυνεργαςία) και πωσ τα εν λόγω δεδομζνα κα υφίςτανται νόμιμθ 
επεξεργαςία εν όψει των ςκοπϊν αυτϊν.  

11. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι θ επεξεργαςία το εν λόγων αρχείου δεδομζνων κα είναι απόρρθτθ και 
κα διεξάγεται αποκλειςτικά από πρόςωπα, που τελοφν υπό τον ζλεγχο του εκάςτοτε υπεφκυνου 
ζργου και μόνο κατϋ εντολι του.  

12. Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ, θ ΕΡΡΕ και όλα τα εξουςιοδοτθμζνα από αυτιν ι τθν 
ανακζτουςα αρχι πρόςωπα οφείλουν να μθν ανακοινϊνουν ςε κανζνα, παρά μόνο ςτα πρόςωπα 
που δικαιοφνται να γνωρίηουν, πλθροφορίεσ που περιιλκαν ς' αυτοφσ κατά τθ διάρκεια και με τθν 
ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου και αφοροφν ςε τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα ι μεκόδουσ 
καταςκευισ ι λειτουργίασ του Ζργου ι του αναδόχου. 

 

Ρνευματικά Δικαιϊματα 

Πλα τα αποτελζςματα - μελζτεσ, ςτοιχεία και κάκε άλλο ζγγραφο ι αρχείο ςχετικό με το Ζργο, κακϊσ και 

όλα τα υπόλοιπα παραδοτζα που κα αποκτθκοφν ι κα αναπτυχκοφν από τον ανάδοχο με δαπάνεσ του 

Ζργου, κα αποτελοφν αποκλειςτικι ιδιοκτθςία τθσ ανακζτουςασ αρχισ που μποροφν να τα διαχειρίηονται 

πλιρωσ και να τα εκμεταλλεφονται (όχι εμπορικά), εκτόσ και αν ιδθ προχπάρχουν ςχετικά πνευματικά 

δικαιϊματα. 
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Τα αποτελζςματα κα είναι πάντοτε ςτθ διάκεςθ των νόμιμων εκπροςϊπων τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά 

τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ, και εάν βρίςκονται ςτθν κατοχι του αναδόχου, κα παραδοκοφν ςτθν 

ανακζτουςα αρχικατά τθν κακ’ οποιονδιποτε τρόπο λιξθ ι λφςθ τθσ Σφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ αρχείων 

με ςτοιχεία ςε θλεκτρονικι μορφι, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνοδεφςει τθν παράδοςι τουσ με 

ζγγραφθ τεκμθρίωςθ και με οδθγίεσ για τθν ανάκτθςθ / διαχείριςι τουσ. 

Με τθν οριςτικι παραλαβι του Ζργου τα δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ που κα παραχκοφν κατά 

τθν εκτζλεςθ του Ζργου και δεν εμπίπτουν ςτισ παραπάνω παραγράφουσ μεταβιβάηονται από τον 

ανάδοχο αυτοδίκαια ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ οποίακα είναι πλζον θ αποκλειςτικι δικαιοφχοσ επί του 

Ζργου και κα φζρει όλεσ τισ εξουςίεσ που απορρζουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά 

αναφερομζνων τθσ εξουςίασ οριςτικισ ι προςωρινισ αναπαραγωγισ με κάκε μζςο και μορφι, εν όλω ι 

εν μζρει, τθν εξουςία φόρτωςθσ, εμφάνιςθσ ςτθν οκόνθ, εκτζλεςθσ μεταβίβαςθσ, αντιγραφισ, 

αποκικευςθσ αλλά και τροποποίθςθσ χωρίσ άδεια του αναδόχου, θ οποία ςε κάκε περίπτωςθ παρζχεται 

ανζκκλθτα δια τθσ υπογραφισ τθσ  παροφςασ Σφμβαςθσ. 

 

Υποχρεϊςεισ Ανακζτουςασ Αρχισ 

Διάκεςθ Ρροςωπικοφ   

Θ ανακζτουςα αρχι κα κοινοποιιςει αμελλθτί ςτον ανάδοχο μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, τουσ 

ςυμμετζχοντεσ ςτθν ΕΡΡΕ. 

Θ ανακζτουςα αρχι κα διακζςει το προςωπικό, που απαιτείται για τισ ανάγκεσ, τθν παρακολοφκθςθ και 

τον ζλεγχο τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του Ζργου και τθ μεταφορά τεχνογνωςίασ ςτθν ανακζτουςα αρχι. 

Ραροχι Εγγράφων – Ρλθροφοριϊν   

Θ ΕΡΡΕ οφείλει να παραδίδει ςτον ανάδοχο, ατελϊσ, κάκε ζγγραφο, ςχζδιο, μελζτθ, προδιαγραφι και 

γενικότερα κάκε ςτοιχείο που ζχει ςτθν κατοχι τθσ και δικαιοφται να γνωςτοποιιςει, ςχετικό με τθν 

εκτζλεςθ του Ζργου, χωρίσ να απαιτείται προθγοφμενο αίτθμα του αναδόχου. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςτρζψει όλα τα ςτοιχεία τθσ ωσ άνω παραγράφου με τθν οριςτικι 

παραλαβι του Ζργου ι με τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

Ραροχι Ρρόςβαςθσ   

Θ ανακζτουςα αρχι υποχρεοφται να παρζχει ςτον ανάδοχο πρόςβαςθ ςτουσ χϊρουσ υλοποίθςθσ του 

Ζργου κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ και εκτόσ εργαςίμων θμερϊν και ωρϊν. Αντίςτοιχα θ 

ανακζτουςα αρχι υποχρεοφται να παρζχει ςτον ανάδοχο πρόςβαςθ ςε υπάρχουςεσ εφαρμογζσ εφόςον 

αυτζσ ζχουν ςυνάφεια με το ζργο. 

Θ ανακζτουςα αρχι λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα για τθν προςταςία και αςφάλεια του 

προςωπικοφ του αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίωσ δε ενθμερϊνει εγγράφωσ τον ανάδοχο 

ςχετικά με τισ ιδιαιτερότθτεσ των χϊρων όπου εκτελείται το Ζργο. 

Συνδρομι ςε κζματα Επικοινωνίασ με τρίτουσ   
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Ο ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει τθ ςυνδρομι τθσ ανακζτουςασ αρχισ προκειμζνου να διευκολυνκεί 

ςτθν επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενεσ αρμόδιεσ αρχζσ ι άλλα πρόςωπα, εφ’ όςον κεωρεί ότι θ 

επικοινωνία αυτι απαιτείται για να τον υποβοθκιςει ςτθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεϊν 

του. 

 

Υποχρεϊςεισ Αναδόχου 

Γενικζσ υποχρεϊςεισ   

1. Μετά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ εντόσ δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν, κα υποβάλει 
αναλυτικό πρόγραμμα εργαςιϊν (Ρρόγραμμα υλοποίθςθσ του Ζργου) ςτθν ανακζτουςα αρχι. Εάν 
κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου προκφπτουν αλλαγζσ τότε οι αλλαγζσ αυτζσ κα υποβάλλονται 
ωσ ειςθγιςεισ ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ οποία και κα τισ εγκρίνει κατά περίπτωςθ ι κα τισ 
απορρίπτει. Το Ρρόγραμμα υλοποίθςθσ του Ζργου δεν ταυτίηεται με τθ Μελζτθ Εφαρμογισ ι άλλα 
παραδοτζα που προβλζπεται να παραδοκοφν ςτθ διάρκεια του Ζργου. 

2. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθν ΕΡΡΕ 
και τθν ανακζτουςα αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τουσ 
ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του Ζργου. 

3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν ςτο Ζργο 
(τακτικζσ και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι λιψθ 
αποφάςεων. 

4. Ο ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ 
νομοκεςίασ ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται από μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου, που κα 
αςχολθκοφν ι κα παράςχουν οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με τθν παροφςα Σφμβαςθ. Σε 
περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ 
προσ αποκατάςταςι τθσ. 

5. Ο ανάδοχοσ εγγυάται για τθ διάκεςθ του αναφερομζνου ςτθν Ρροςφορά του, επιςτθμονικοφ και 
λοιποφ προςωπικοφ, κακϊσ επίςθσ και ςυνεργατϊν, που κα διακζτουν τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, 
τεχνογνωςία και ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ Σφμβαςθσ, υπόςχεται 
δε και βεβαιϊνει ότι κα επιδεικνφουν πνεφμα ςυνεργαςίασ κατά τισ επαφζσ τουσ με τισ αρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ και τα ςτελζχθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι των εκάςτοτε υποδεικνυομζνων από αυτιν 
προςϊπων. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ 
μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου του αναδόχου, οπότε ο ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε αντικατάςταςθ με 
άλλο πρόςωπο, με αντίςτοιχα προςόντα. Αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου του αναδόχου, 
κατόπιν αιτιματόσ του, κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου, δφναται να γίνει μόνο μετά από 
ζγκριςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ και μόνο με άλλο πρόςωπο αντιςτοίχων προςόντων ι εμπειρίασ. Ο 
ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει τθν Ανακζτουςα αρχι εγγράφωσ δεκαπζντε (15) θμζρεσ πριν 
από τθν αντικατάςταςθ. 

6. Σε περίπτωςθ που μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου του αναδόχου αποχωριςουν από αυτιν ι λφςουν τθ 
ςυνεργαςία τουσ μαηί του, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει ότι κατά το χρονικό διάςτθμα, 
μζχρι τθν αποχϊρθςι τουσ, κα παρζχουν κανονικά τισ υπθρεςίεσ τουσ και αφετζρου να 
αντικαταςτιςει άμεςα τουσ αποχωριςαντεσ ςυνεργάτεσ, με άλλα αντιςτοίχων προςόντων ι 
εμπειρίασ, μετά από ζγκριςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
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7. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι παραλείψεισ, 
που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

8. Ο ανάδοχοσ ςε περίπτωςθ παράβαςθσ οποιουδιποτε όρου τθσ Σφμβαςθσ ι τθσ διακιρυξθσ ι τθσ 
Ρροςφοράσ του, ζχει υποχρζωςθ να αποηθμιϊςει τθν ανακζτουςα αρχιι και το Ελλθνικό Δθμόςιο, 
για κάκε κετικι και αποκετικι ηθμία που προκάλεςε με αυτιν τθν παράβαςθ εξ οιαςδιποτε αιτίασ και 
αν προζρχεται, αλλά μζχρι το φψοσ του ποςοφ τθσ Σφμβαςθσ. 

9. Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον ανάδοχο, ο οποίοσ 
υποχρεοφται μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν 
ανωτζρα βία να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν ανακζτουςα αρχιτα απαραίτθτα 
αποδεικτικά ςτοιχεία. 

10. Θ ανακζτουςα αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι από κάκε 
άλλθ αιτία κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου. Θ ανακζτουςα αρχι δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ 
αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του 
αναδόχου ι τρίτων. 

11. Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, τα Μζλθ που αποτελοφν τθν Ζνωςθ/ 
Κοινοπραξία, κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθν 
εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθ διακιρυξθ υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν υφιςτάμενεσ 
μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ 
ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ ωσ 
λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ Μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων 
Μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου. 

12. Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία και κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ 
Σφμβαςθσ, οποιαδιποτε από τα Μζλθ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ, εξαιτίασ ανικανότθτασ για 
οποιοδιποτε λόγο ι λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα 
υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ. 

13. Σε περίπτωςθ λφςθσ, πτϊχευςθσ, ι κζςθσ ςε κακεςτϊσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι ειδικισ 
εκκακάριςθσ ενόσ εκ των μελϊν που απαρτίηουν τον ανάδοχο, θ Σφμβαςθ εξακολουκεί να υφίςταται 
και οι απορρζουςεσ από τθ Σφμβαςθ υποχρεϊςεισ βαρφνουν τα εναπομείναντα μζλθ του αναδόχου, 
μόνο εφόςον αυτά είναι ςε κζςθ να τισ εκπλθρϊςουν. Θ κρίςθ για τθ δυνατότθτα εκπλιρωςθσ ι μθ 
των όρων τθσ Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του αρμοδίου οργάνου τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ ανακζτουςα αρχιδφναται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ. Επίςθσ ςε 
περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ, εξαγοράσ, μεταβίβαςθσ τθσ επιχείρθςθσ κλπ. κάποιου εκ των μελϊν που 
απαρτίηουν τον ανάδοχο, θ ςυνζχιςθ ι όχι τθσ Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. Σε περίπτωςθ λφςθσ ι πτϊχευςθσ του αναδόχου, όταν αυτόσ αποτελείται από 
μία εταιρεία, ι κζςθσ τθσ περιουςίασ αυτοφ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, τότε θ ςφμβαςθ λφεται 
αυτοδίκαια από τθν θμζρα επζλευςθσ των ανωτζρω γεγονότων. Σε τζτοια περίπτωςθ καταπίπτει υπζρ 
τθσ ανακζτουςασ αρχισθ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ που προβλζπεται ςτθν παροφςα κακϊσ 
και θ εγγφθςθ προκαταβολισ (εάν ζχει επιλεχκεί από τον ανάδοχο). 

14. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να γνωρίηει και να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του οι οποίεσ προκφπτουν από τουσ 
Κανονιςμοφσ ΕΚ 1083/2006 (άρκρο 69) και ΕΚ 1828/2006 (άρκρα 2 - 10) (ενδεικτικά και όχι 
αποκλειςτικά: ςιμανςθ χϊρων υλοποίθςθσ ζργων/ παραδοτζων/ εκπαιδευτικοφ υλικοφ/ χϊρων 
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εκπαίδευςθσ/ εξοπλιςμοφ/ λογιςμικοφ/ ιςτοςελίδων, ενθμζρωςθ Φορζα και εκπαιδευομζνων ςχετικά 
με τον τρόπο χρθματοδότθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ). 

15. Ο ανάδοχοσ όςο και θ ανακζτουςα αρχι κα πρζπει να τθροφν τισ διατάξεισ περί προςταςίασ του 
ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και τθσ ιδιωτικισ ηωισ, ςτον τομζα 
των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. 

Eκχϊρθςθ ειςπρακτζων δικαιωμάτων 

Αποκλείεται θ από τον Ανάδοχο ςε τρίτον εκχϊρθςθ των τθσ ςφμβαςθσ προκυπτόντων δικαιωμάτων και 
υποχρεϊςεϊν του. Κατ’ εξαίρεςθ, ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να εκχωριςει τισ απαιτιςεισ του, κατόπιν 
ζγγραφθσ ζγκριςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν καταβολι όλου ι μζρουσ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, 
με βάςθ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςε χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα τθσ επιλογισ του που λειτουργεί νόμιμα 
ςτθν Ελλάδα. Εάν το ςυμβατικό τίμθμα εκχωρθκεί εν όλω ι εν μζρει ςε χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα, κατά 
τα ωσ άνω, ςε περίπτωςθ που, για λόγουσ που άπτονται των ςυμβατικϊν ςχζςεων μεταξφ των 
ςυμβαλλομζνων μερϊν, δεν καταςτεί δυνατι εν όλω ι εν μζρει θ καταβολι υπζρ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ιδρφματοσ του εκχωρουμζνου τιμιματοσ (ενδεικτικά αναφζρονται θ ζκπτωςθ του Αναδόχου, θ απομείωςθ 
του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, θ αναςτολι ι/και θ διακοπι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ επιβολι ποινικϊν 
ρθτρϊν, ο ςυμβιβαςμόσ, κλπ.)  θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει καμία ευκφνθ ζναντι του εκδοχζωσ 
χρθματοπιςτωτικοφ ιδρφματοσ. 

Καταγγελία εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

Θ ανακζτουςα αρχι δικαιοφται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

περιπτϊςεισ: 

α) ο ανάδοχοσ δεν υλοποιεί το Ζργο με τον τρόπο που ορίηεται ςτθ Σφμβαςθ, παρά τισ προσ τοφτο 

επανειλθμμζνεσ οχλιςεισ τθσ ΕΡΡΕ, 

β) ο ανάδοχοσ αρνείται ι αμελεί να εκτελζςει Διοικθτικζσ Εντολζσ, 

γ) ο ανάδοχοσ εκχωρεί τθ Σφμβαςθ ι ανακζτει εργαςίεσ υπεργολαβικά χωρίσ τθν άδεια τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, 

δ) Ο ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι  διαχείριςθ ι εκκακάριςθ, λυκεί ι ανακλθκεί θ 

άδεια λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο ι ςε 

ςθμαντικό μζροσ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων, 

ε) εκδίδεται αμετάκλθτθ απόφαςθ κατά του αναδόχου για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ του 

επαγγζλματόσ του,  

ςτ) ο ανάδοχοσ περιζλκει ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016. 

Τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται από τθν περιζλευςθ ςτον ανάδοχο τθσ εκ μζρουσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, καταγγελίασ. Κατ’ εξαίρεςθ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται, κατ’ ενάςκθςθ διακριτικισ 

τθσ ευχζρειασ, για όςεσ από τισ περιπτϊςεισ καταγγελίασ είναι αυτό δυνατό, να τάξει εφλογθ (κατ’ αυτιν) 

προκεςμία κεραπείασ τθσ παραβάςεωσ, οπότε τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται αυτόματα με 

τθν πάροδο τθσ ταχκείςασ προκεςμίασ, εκτόσ εάν θ ανακζτουςα αρχι γνωςτοποιιςει εγγράφωσ προσ τον 

ανάδοχο ότι κεωρεί τθν παράβαςθ κεραπευκείςα. 
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Με τθν μετά από καταγγελία τθσ ανακζτουςασ αρχισ λφςθ τθσ Σφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται μετά 

από αίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ : 

α) Να απόςχει από τθν διενζργεια οποιαςδιποτε εργαςίασ, ζργου, παροχισ υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθσ 

υποχρεϊςεϊσ του που πθγάηει από τθ Σφμβαςθ, πλθν εκείνων που  επιβάλλονται για τθν 

διαςφάλιςθ  προϊόντων, εργαςιϊν και εγκαταςτάςεων. 

β) Να παραδϊςει, ςε χρόνο που κα προςδιορίςει θ ανακζτουςα αρχι, όποιο ζργο ι  εργαςία 

(ολοκλθρωμζνο ι μθ) ζχει εκπονιςει ι ζχει ςτθν κατοχι του κακϊσ και τα πάςθσ φφςεωσ 

υποςτθρικτικά ζγγραφα και μζςα (μαγνθτικά ι μθ) και να μεριμνιςει όπωσ οι ςυνεργάτεσ του 

πράξουν το ίδιο. 

γ) Να παραδϊςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε λογιςμικό, υλικά  ι άλλα αγακά που αφοροφν άμεςα 

ι ζμμεςα το Ζργο και ευρίςκονται ςτθν κατοχι του, εγγυϊμενοσ ότι οι Υπεργολάβοι και 

ςυνεργάτεσ του κα πράξουν  το ίδιο. 

Το ςυντομότερο δυνατό μετά τθν καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι βεβαιϊνει τθν αξία του 

παραςχεκζντοσ μζρουσ του Ζργου κακϊσ και κάκε οφειλι ζναντι του αναδόχου κατά τθν θμερομθνία 

καταγγελίασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι αναςτζλλει τθν καταβολι οποιουδιποτε ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα με  τθν 

ςφμβαςθ προσ τον ανάδοχο μζχρισ εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων και οι εγγυθτικζσ 

επιςτολζσ καταπίπτουν. 

Θ ανακζτουςα αρχι μετά από ςχετικι ειςιγθςθ τθσ ΕΡΡΕ δφναται να αγοράςει ςε ςυμβατικζσ τιμζσ, τισ 

παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ που δεν ζχει ακόμα πλθρϊςει υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχει διαςφαλιςκεί θ 

λειτουργικότθτα του παραδοκζντοσ ζργου.  

Θ ανακζτουςα αρχι δικαιοφται να απαιτιςει πρόςκετα από τον ανάδοχο αποηθμίωςθ για κάκε ηθμία που 

υπζςτθ μζχρι του ανϊτατου ποςοφ τθσ Συμβατικισ Τιμισ που αντιςτοιχεί ςτθν αξία του τμιματοσ του 

Ζργου που δεν μπορεί, λόγω πλθμμελοφσ εκτελζςεωσ τθσ Σφμβαςθσ, να χρθςιμοποιθκεί για τον 

προοριηόμενο ςκοπό. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙI –ΤΕΥΔ 

ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

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

ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

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

- Ονομαςία: *ΕΛΟΙΣ Α.Ε (ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ, ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΘΣ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ)] 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ ΚΘΜΔΘΣ : *74616] 

-Ταχυδρομικι διεφκυνςθ/Ρόλθ/Ταχ. Κωδικόσ: *Καβζτςου 36, Κτίριο ΙΙΙ, Υποκατάςτθμα: Μακρφσ 
Γιαλόσ, Τ.Κ 81132, Μυτιλινθ] 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Μαρία Κωνςτάντογλου+ 

- Τθλζφωνο: *2251040330/2 & 2251037126+ 

- Θλ. ταχυδρομείο: *mconstantoglou@eloris.gr] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): *(http://www.eloris.gr)] 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV):  
Διακιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ Ανάδειξθ Αναδόχου Υλοποίθςθσ του ζργου <<Στρατθγικόσ 
Σχεδιαςμόσ Τουριςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου>> 
CPV:  79415200-8 Υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα ςχεδιαςμοφ 
 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *ΧΧΧΧΧΧΧΧ] 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΥΡΘΕΣΙΕΣ+ 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ+ 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

τοιχεία αναγνώριςθσ: Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι1: 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθ2; 

 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);   

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

                                                           
1
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

2
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των μεςαίων 

επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  
  Ρολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ 

εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 
  Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 
  Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 

εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊκαι/ι το ςφνολο του ετιςιου 
ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 
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Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογο3: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 

τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθΜΟΝΟ 

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

                                                           
3
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

*……+*……+*……+*……+ 

Σρόποσ ςυμμετοχισ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσ4; 

*+ Ναι *+ Πχι 

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

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 

φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   

(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 

κακικοντα …): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

  

                                                           
4
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

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

αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςώπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 

  

20PROC007800573 2020-12-08



  

 
Καβζτςου 36, Κτίριο ΙΙΙ, 81132 Μυτιλινθ. Υπ/μα: Μακρφσ Γιαλόσ, Μαρίνα Μυτιλινθσ. 81132, Μυτιλινθ 

Αρ.ΓΕΜΘ:  078226842000 
Τθλ. +302251040330/2, +302251037126, e-mail : info@eloris.gr 

 
 

  
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΚΑΙ ΔΠΑ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΓΔ 

ΔΙΓΙΚΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ, 2017 - 2020 

 
 

Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ5 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςεεγκλθματικι οργάνωςθ6· 

2. δωροδοκία7,8· 

3. απάτθ9· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ10· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ11· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων12. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ *+ Ναι *+ Πχι 

                                                           
5
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ 

παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

6
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν 

καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 
7
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

8
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του 
άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ 
ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 
103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» 
(αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

9
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων 

(ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία 
των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

10
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν καταπολζμθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν 
απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

11
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, 

ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ 
δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 
(ΦΕΚ 166/Α)“Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ 
τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

12
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για 

τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 
εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των 
κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 
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εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπου13 το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+14 

Εάν ναι, αναφζρετε15: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+16 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αςηοκάθαπζη»)17; 

*+ Ναι *+ Πχι  

                                                           
13

 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε 
και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

14
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

15
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

16
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

17
 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι 

ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν 
λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

20PROC007800573 2020-12-08



  

 
Καβζτςου 36, Κτίριο ΙΙΙ, 81132 Μυτιλινθ. Υπ/μα: Μακρφσ Γιαλόσ, Μαρίνα Μυτιλινθσ. 81132, Μυτιλινθ 

Αρ.ΓΕΜΘ:  078226842000 
Τθλ. +302251040330/2, +302251037126, e-mail : info@eloris.gr 

 
 

  
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΚΑΙ ΔΠΑ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΓΔ 

ΔΙΓΙΚΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ, 2017 - 2020 

 
 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν18: 

*……+ 

  

                                                           
18

 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), 
θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορών κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι 

φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ19, 

ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι 

τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

ΦΟΟΙ ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

                                                           
19

 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 
δεφτερο εδάφιο).  
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προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;20 
*……+ *……+ 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):21 

*……+*……+*……+ 

  

                                                           
20

 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ 
παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ 
εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο 
αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν 
ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των 
υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ 
δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ 
προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

21
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίου22; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ23 

: 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                           
22

 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

23
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 

2016/7) 
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- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ τισ 

περιςτάςεισ24 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

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

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα25; 

 

 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

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

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

                                                           
24

 Άρκρο 73 παρ. 5. 
25

 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 
παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
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Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη 

ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων26, λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσ27; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια28 κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

*+ Ναι *+ Πχι 

                                                           
26

 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
27

 Ρρβλ άρκρο 48. 
28

  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
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β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα 2.2 ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 

φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρώςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 

ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλώςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρώςει μόνο τθν Ενότθτα a 

του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρώςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Α: Καταλλθλότθτα 

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

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

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι 

εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτθν Ελλάδα 

ι ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ29; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο 

οικονομικόσ φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου 

οργανιςμοφ για να ζχει τθ δυνατότθτα να 

παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα 

εγκατάςταςισ του 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 

δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Πχι 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

                                                           
29

 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να 
ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό. 
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θλεκτρονικά, αναφζρετε: ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

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

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

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

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 

απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι ο εξισ 30: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν): 

*2017+,*2018+,*2019+    …………………νόμιςμα 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 

είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 

απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 

θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 

δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

  

                                                           
30

  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 
διακιρυξθ.  
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

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

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

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιών: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ31, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ 

ακόλουκεσ κυριότερεσ υπθρεςίεσ, που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 

αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 

παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ32: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 

διακιρυξθ):  

[2017, 2018, 2019] 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 

    
 

2) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από 

τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν  

 

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

 

  

                                                           
31

 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 
32

 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ 
για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

20PROC007800573 2020-12-08



  

 
Καβζτςου 36, Κτίριο ΙΙΙ, 81132 Μυτιλινθ. Υπ/μα: Μακρφσ Γιαλόσ, Μαρίνα Μυτιλινθσ. 81132, Μυτιλινθ 

Αρ.ΓΕΜΘ:  078226842000 
Τθλ. +302251040330/2, +302251037126, e-mail : info@eloris.gr 

 
 

  
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΚΑΙ ΔΠΑ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΓΔ 

ΔΙΓΙΚΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ, 2017 - 2020 

 
 

Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ   

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 

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

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ   Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 

για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 
 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV 

ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων. 

 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να 

προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονται33, εκτόσ εάν : 

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

απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν34. 

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

 

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

του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε 

δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ…………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….*να 

προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+  

του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τθσ Διακιρυξθσ υνοπτικοφ 

Διαγωνιςμοφ Ανάδειξθσ Αναδόχου Τλοποίθςθσ του ζργου <<τρατθγικόσ χεδιαςμόσ Σουριςμοφ τθσ 

Περιφζρειασ Βορείου Αιγαίου>>το οποίο χρθματοδοτείται από Εκνικοφσ πόρουσ ςτο πλαίςιο του 

Αναπτυξιακοφ Προγράμματοσ Ειδικοφ ςκοποφ για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020, που χρθματοδοτείται από το 

πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (Εκνικοί Πόροι) ΑΕ 388 του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων  

Θ διακιρυξθ με αρικ. πρωτ.  2676/08.12.2020 αναρτικθκε ςτο ΚΘΜΔΘΣ.  

 ( *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον 

εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

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

                                                           
33

 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 
34

 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω 
πρόςβαςθ. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙV – Άλλεσ Δθλϊςεισ 

Υπόδειγμα Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ 

ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΡΟΣΩΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Επϊνυμο: 

Πνομα: 

Ρατρϊνυμο: 

Μθτρϊνυμο: 

Ημερομθνία Γζννθςθσ: __ /__ / ____ 

Τόποσ Γζννθςθσ: 

Τθλζφωνο: 

E-mail: 

Fax: 

Διεφκυνςθ Κατοικίασ: 

 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ 

Πνομα Ιδρφματοσ 

Τίτλοσ Ρτυχίου 

Ειδικότθτα 

Ημερομθνία Απόκτθςθσ Ρτυχίου 
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ΚΑΤΗΓΟΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  

(ςτο προτεινόμενο, από τον υποψιφιο Ανάδοχο, ςχιμα διοίκθςθσ Ζργου) 

 
 

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΡΕΙΙΑ 

 

Ζργο 

Εργοδότθσ 

όλοσ35 ςτο Ζργο  

Απαςχόλθςθ ςτο Ζργο 

 

 

 

Ρερίοδοσ (από – ζωσ) 

ΑΜ 

 

 

 

 

__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 

__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___  

                                                           
35

 Ωσόλοσενδεικτικάαναφζρονται: webdesigner, webdeveloper, databasedesignerκλπ. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικισ Ρροςφοράσ 

Ο προςφζρων οφείλει,  λαμβάνοντασ υπόψθ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτο 

Ραράρτθμα Ι,  να αναπτφξει τθν μεκοδολογία υλοποίθςθσ, τα μζςα και εργαλεία, που κα ακολουκιςει. Η 

μεκοδολογία  κα πρζπει να παρουςιάηει αναλυτικά τισ ενζργειεσ που κα εκτελεςτοφν.  

Οι φάςεισ του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ κα πρζπει να ταυτίηονται με τα βιματα που προδιαγράφει θ 

μεκοδολογία υλοποίθςθσ ενϊ ο χρονοπρογραμματιςμόσ τουσ κα πρζπει να είναι ρεαλιςτικόσ ςε ςχζςθ με 

τισ απαιτιςεισ του ζργου και τθ λφςθ που κα προτείνει ο οικονομικόσ φορζασ. Εξετάηεται κατά πόςο το 

προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα είναι ρεαλιςτικό και θ διάρκρωςι του εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ του ζργου 

ςε ςυνζπεια ι μθ με τθ προτεινόμενθ μεκοδολογία.  

Ριο ςυγκεκριμζνα ςτθν Τεχνικι του Ρροςφορά ο οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει να αναπτφξει το αντικείμενο 

τθσ ςφμβαςθσ, προκειμζνου να γίνει αντιλθπτό κατά τθν αξιολόγθςθ ότι ζχει κατανοιςει το αντικείμενο κακϊσ 

και να παρακζςει περίλθψθ περιεχομζνου και προτεινόμενα περιεχόμενα των παραδοτζων, όπωσ αυτά 

περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα Ι. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ VI – Άλλο Ρεριγραφικό Ζγγραφο - Υπόδειγμα 

Υπόδειγμα Υπεφκυνθσ Διλωςθσ   

 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
 

 

Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 
8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ, ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΤ (ΔΛΟΡΙ Α.Δ) 

Ο – Η Όλνκα:  Δπώλπκν:  

Όλνκα θαη 

Δπώλπκν 

Παηέξα:  

 

Όλνκα θαη 

Δπώλπκν 

Μεηέξαο: 

 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο 

Γέλλεζεο: 

 

Αξηζκόο Γειηίνπ 

Σαπηόηεηαο: 

 Σει:  

Σόπνο 

Καηνηθίαο: 

 Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. 

Σειενκνηνηύπνπ 

(Fax):  

Γ/λζε Ηιεθηξ. 

Σαρπδξνκείνπ 

(Δmail): 
 

 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 

 

 

 

20PROC007800573 2020-12-08



  

 
Καβζτςου 36, Κτίριο ΙΙΙ, 81132 Μυτιλινθ. Υπ/μα: Μακρφσ Γιαλόσ, Μαρίνα Μυτιλινθσ. 81132, Μυτιλινθ 

Αρ.ΓΕΜΘ:  078226842000 
Τθλ. +302251040330/2, +302251037126, e-mail : info@eloris.gr 

 
 

  
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΚΑΙ ΔΠΑ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΓΔ 

ΔΙΓΙΚΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ, 2017 - 2020 

 
 

 

 

 

 

(4) 

 

 

 

(Τπνγξαθή) 

 

 

 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε 
αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε 
δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα 
πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε 
θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 

(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ 
δεινύληα ή ηελ δεινύζα.  
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ΡΑΑΤΗΜΑ VIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

Στοιχεία Ρροςφζροντοσ 

Επωνυμία: ………… 

Διεφκυνςθ: ………… 

Τθλζφωνο: ………… Θμερομθνία: ………… 

Fax: ………… 

E-mail: ………… 

 

Α/Α 

ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ 
ΣΥΝΟΡΤΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΥΡΗΕΣΙΑΣ CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ  
ΡΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΧΩΙΣ 

ΦΡΑ 
ΦΡΑ 24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ 

Φ.Ρ.Α. 

1           

2           

3        

ΣΦΝΟΛΟ    

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ:   .../../  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ: 

ΥΡΟΓΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΑΓΙΔΑ: 
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ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΚΑΙ ΔΠΑ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΓΔ 

ΔΙΓΙΚΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ, 2017 - 2020 

 
 

ΡΑΑΤΗΜΑ VIII – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   

Εκδότθσ  

Θμερομθνία ζκδοςθσ    …………………………….. 

Ρροσ: ΕΛΟΙΣ Α.Ε (ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ, ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΘΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 

ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ) 

Καβζτςου 36, Κτίριο ΙΙΙ, Υποκατάςτθμα: Μακρφσ Γιαλόσ, Τ.Κ 81132, Μυτιλινθ 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ36. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα 

παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 

ευρϊ……………………………………………………………………37 υπζρ του: (i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: 

(ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεφκυνςθ) 

.......................………………………………….., ι (ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) 

........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι(iii) *ςε περίπτωςθ 

ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 

...................... (διεφκυνςθ) ................... β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεφκυνςθ) ...................γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. 

(ςυμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ 

αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι 

κοινοπραξίασ, για τθν καλι εκτζλεςθ του ςυνόλου των υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ με τίτλο «Σφμβαςθ 

Ανάδειξθσ Αναδόχου Υλοποίθςθσ του ζργου “Στρατθγικόσ Σχεδιαςμόσ Τουριςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ 

Βορείου Αιγαίου”, το οποίο χρθματοδοτείται από Εκνικοφσ πόρουσ ςτο πλαίςιο του Αναπτυξιακοφ 

Ρρογράμματοσ Ειδικοφ ςκοποφ για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020, που χρθματοδοτείται από το πρόγραμμα 

Δθμοςίων Επενδφςεων (Εκνικοί Ρόροι) ΣΑΕ 388 του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων  

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 

μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε 

πζντε (5) θμζρεσαπό τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 

μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το 

                                                           
36

 Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ. 
37

 Ππωσ υποςθμείωςθ 1 
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ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΓΔ 

ΔΙΓΙΚΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ, 2017 - 2020 

 
 

ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε38. 
 

 

 

(Eξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

  

                                                           
38

  Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα 
κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με 
τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι 
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ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΓΔ 

ΔΙΓΙΚΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ, 2017 - 2020 

 
 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

Εκδότθσ  

Θμερομθνία ζκδοςθσ    …………………………….. 

Ρροσ: ΕΛΟΙΣ Α.Ε (ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ, ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΘΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 

ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ) 

Καβζτςου 36, Κτίριο ΙΙΙ, Υποκατάςτθμα: Μακρφσ Γιαλόσ, Τ.Κ 81132, Μυτιλινθ 

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ....................... 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ 

και διηιςεωσ υπζρ  

{ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ …………………. Οδόσ …………………. Αρικμόσ ……. Τ.Κ. ………}  

{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν  

α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο 

υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ.} 

για τθν λιψθ προκαταβολισ για τθ χοριγθςθ του 20% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του 

ΦΡΑ, ευρϊ ………… ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ και τθ Διακιρυξι ςασ με αρικ. πρωτ. 2676/08-12-2020 ςτο 

πλαίςιο του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ  με τίτλο «Διακιρυξθ Σφμβαςθσ Ανάδειξθσ Αναδόχου Υλοποίθςθσ του 

ζργου <<Στρατθγικόσ Σχεδιαςμόσ Τουριςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου>>, ςυνολικισ αξίασ 

(ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ) 

..................................., και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ (ςυμπλθρϊνετε το ποςό το οποίο καλφπτει θ 

ςυγκεκριμζνθ εγγυθτικι επιςτολι) ......................... πλζον τόκων επί τθσ προκαταβολισ αυτισ που κα 

καταλογιςκοφν ςε βάροσ τθσ Εταιρίασ …………… ι, ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, υπζρ των Εταιριϊν 

τθσ Ζνωςθσ ……………… ι Κοινοπραξίασ ……………, υπζρ τθσ οποίασ εγγυόμαςτε ςε εφαρμογι των ςχετικϊν 

άρκρων του Ν. 4412/2016, ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ εγγφθςι μασ. 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 

καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το 

βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 

μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΔΙΓΙΚΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ, 2017 - 2020 

 
 

ΡΑΑΤΗΜΑ IX – Σχζδιο Σφμβαςθσ 

 

ΣΥΜΒΑΣΘ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ 

ΕΓΟΥ 

“ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ” 

 

ΜΕΤΑΞΥ 

ΕΛΟΙΣ Α.Ε 

(ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ, ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΘΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ) 

ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΜΕ ΤΘΝ ΕΡΩΝΥΜΙΑ «…………….» 
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ΔΙΓΙΚΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ, 2017 - 2020 

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ  ΕΓΟΥ “Στρατθγικόσ Σχεδιαςμόσ Τουριςμοφ τθσ 

Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου” 
 

Στθ Μυτιλινθ, ςιμερα .................... 2020, μεταξφ των ςυμβαλλομζνων, αφενόσ μεν τθσ ΕΛΟΙΣ Α.Ε 

(ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ, ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΘΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ), 

που εδρεφει ςτθ Μυτιλινθ (Καβζτςου 36, Κτίριο ΙΙΙ, Υποκατάςτθμα: Μακρφσ Γιαλόσ, Τ.Κ 81132, Μυτιλινθ), 

ζχει Α.Φ.Μ. 094276194, υπάγεται ςτθ Δ.Ο.Υ. Μυτιλινθσ και νόμιμα εκπροςωπείται από τον Ρρόεδρο ΔΣ κ. 

Κονταξι Βαςίλειο και κα καλείται ςτο εξισ «Ανακζτουςα Αρχι» και αφετζρου θ εταιρεία με τθν επωνυμία 

«…………………..», που εδρεφει ςτ..ν ……….(οδόσ …….. αρικ. ………, Τ.Κ. …………, τθλζφωνο :  …………, fax : ………., 

email: …………..)  ζχει ΑΦΜ : ……….,  υπάγεται ςτθ Δ.Ο.Υ  …………. και εκπροςωπείται νόμιμα από τ..ν …………., 

κάτοικο ……………………. (οδόσ ………………., αρικμόσ …….) με ΑΔΤ ………………., ςφμφωνα με το υπ' αρικ. πρωτ.  

…………………….. Ριςτοποιθτικό Ιςχφουςασ Εκπροςϊπθςθσ του Τμιματοσ Μθτρϊου/Υπθρεςία Γ.Ε.ΜΘ. του 

………….και θ οποία ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «Ανάδοχοσ», αφοφ λιφκθκαν 

υπόψθ τα ακόλουκα, τα οποία είναι παραρτιματα και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ : 

1. τθν με αρικ. πρωτ. 2676/08-12-2020 Διακιρυξθ διαγωνιςμοφ (ΑΔΑΜ : ………..) (Ραράρτθμα Β),  
2. τθν από ………….. απόφαςθ κατακφρωςθσ του ΔΣ (AΔΑ : …………, ΑΔΑΜ : ………..) (Ραράρτθμα Γ), 
3. τθν προςφορά του Αναδόχου (Ραράρτθμα Δ),  
4. τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα εκπροςϊπθςθσ (Ραράρτθμα Ε),  
5. το πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ (Ραράρτθμα ΣΤ),  
6. το πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ (Ραράρτθμα Η), 

 

ςυμφωνικθκαν και ζγιναν αποδεκτά τα κάτωκι:   
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ΟΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΘΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. 
ΣΑΕ:388). 
 
Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό του ζργου “Στρατθγικόσ Σχεδιαςμόσ Τουριςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ 
Βορείου Αιγαίου”το οποίο χρθματοδοτείται από Εκνικοφσ πόρουσ ςτο πλαίςιο του Αναπτυξιακοφ 
Ρρογράμματοσ Ειδικοφ ςκοποφ για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020, που χρθματοδοτείται από το πρόγραμμα 
Δθμοςίων Επενδφςεων (Εκνικοί Ρόροι) ΣΑΕ 388 του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων . 
 

Θ υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τον ν.4412/2016.  
Α. Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ ανάδειξθ αναδόχου για τθν υλοποίθςθ των παραδοτζων:  

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 1. Η Α φάςθ του ςχεδιαςμοφ 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 2. Η Β φάςθ του ςχεδιαςμοφ 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 3. Διαμόρφωςθ Στρατθγικισ 

Ριο ςυγκεκριμζνα:  

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 1. Η Α φάςθ του ςχεδιαςμοφ 

Υποπαραδοτζο 1. Συγκρότθςθ Ομάδασ Εργαςίασ Ενδιαφερόμενων Μερϊν και οριςμόσ του 
Συντονιςτι (ΟΕΕΜ) 

a. Αποτφπωςθ ενδιαφερομζνων μερϊν (stakeholderanalysis). Θ ανάλυςθ ενδιαφερομζνων 
μερϊν αποτελεί μια διαδικαςία καταγραφισ όλων των εμπλεκομζνων του τουριςτικοφ 
ςυςτιματοσ μιασ περιοχισ (ςτθν περίπτωςθ τθσ παροφςασ μελζτθσ ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ 
και νθςιοφ) και ο ρόλοσ που ενδεχομζνωσ κα πρζπει να διαδραματίςουν ςτθν ανάπτυξθ του 
Στρατθγικοφ Σχεδίου, τθν διαμόρφωςθ πολιτικισ και των δράςεων αυτοφ.  Θ ανάλυςθ αυτι 
είναι κρίςιμθσ ςθμαςίασ γιατί οι ενδιαφερόμενοι φορείσ κα πρζπει να είναι ςυνυπεφκυνοι 
ςτθν κατάρτιςθ και υλοποίθςθ του ςχεδιαςμοφ. Επομζνωσ κρίνεται απαραίτθτθ θ 
ςυμφωνία τουσ ςτθν ςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ και θ δζςμευςθ τουσ για τθν υλοποίθςθ μζςα 
από ςειρά διαβουλεφςεων που κα οργανωκοφν ςε ςυνεργαςία με τθν ανακζτουςα αρχι.  

Υποπαραδοτζο 2. Ρροςδιοριςμόσ διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ & δθμόςιασδιαβοφλευςθσ. Δθμιουργία 
του προφίλτου προοριςμοφ 

a. Αποτφπωςθ του προοριςμοφ μζςα από ςτοιχεία δευτερογενοφσ ζρευνασ. Συλλογι τθσ 
βάςθσ τεκμθρίωςθσ θ οποία περιλαμβάνει τθ ςυλλογι, κατθγοριοποίθςθ και ανάλυςθ 
πλθκϊρασ ςτοιχείων και δεδομζνων που αφοροφν ςτον προοριςμό. Ειδικότερα ηθτοφμενθ 
είναι θ ςυλλογι ςτατιςτικϊν  ςτοιχείων ςε ελλθνικζσ και ευρωπαϊκζσ βάςεισ δεδομζνων, 
ζγγραφα πολιτικισ, νομοκεςία, εκκζςεισ τουριςτικισ αγοράσ, ζρευνεσ ικανοποίθςθσ 
επιςκεπτϊν, ζρευνεσ ηιτθςθσ, κοκ.  

b. Διαδικαςία ςχεδιαςμοφ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ. Για τον ςχεδιαςμό και τθν οργάνωςθ των 
διαβουλεφςεων από το ςφνολο των ενδιαφερομζνων μερϊν και τουσ εκπροςϊπουσ των 
κατοίκων των περιοχϊν απαραίτθτθ είναι θ ςυνεργαςία τόςο τθσ Ομάδασ Ζργου με τθν 
ανακζτουςα αρχι όςο και τθσ Ομάδασ των Ενδιαφερομζνων Μερϊν. Στο ςθμείο αυτό και 
δεδομζνων των υφιςτάμενων ςυνκθκϊν που δθμιουργεί θ πανδθμία ηθτοφμενθ είναι θ 
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φπαρξθ ανοιχτισ θλεκτρονικισ διαβοφλευςθσ με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ και 
μζρθ χρθςιμοποιϊντασ εργαλεία όπωσ το slido, PollEverywhere ενϊ οι διαβουλεφςεισ 
μποροφν να οργανωκοφν μζςα από ςφγχρονεσ πλατφόρμεσ εικονικισ(virtual) επικοινωνίασ 
(όπωσ το zoom, BBB, skype, microsoftteamsκλπ) 

i. Θ πρώτθ διαβούλευςθ , θ οποίαέχεικυρίωσ χαρακτθ́ρα ενθμέρωςθσ και 
ευαιςκθτοποίθςθσ, τοποκετείταικατά τθν ζναρξθ τθσ Β φάςθσςχεδιαςμοφ 
(αξιολόγθςθυφιςτάμενθσκατάςταςθσ) και αφού έχειολοκλθρωκεί θ φάςθ τθσ 
προετοιμαςίασ. Βαςικόσςκοπόσ του πρϊτουςταδίου τθσ διαβοφλευςθσείναι να 
εξθγθκεί ςτουσ εμπλεκόμενουσ (και ςτουσ κατοίκουσ) ο ςκοπόσ, θ διαδικαςία και τα 
προςδοκϊμενααποτελζςματα του ςχεδιαςμοφ, να γίνουν οι ςυςτάςεισ με τα φυςικά 
πρόςωπα και τουσ εκπροςϊπουσ των φορζων.  

ii.  Το δεύτερο ςτάδιο τθσ διαβούλευςθσδιεξάγεταιαφού έχειολοκλθρωκεί θ 
αξιολόγθςθ τθσ υφι ςτάμενθσκατάςταςθσ και πριν ξεκινιςει θ φάςθδιαμόρφωςθσ 
τθσ ςτρατθγικθ́σ. Σε αυτό το ςτάδιο οι ενδιαφερόμενοιφορείσ και πολίτεσκαλούνται 
να αξιολογθ́ςουν τα αποτελέςματα τθσ Β φάςθσ του ςχεδιαςμού και παράλλθλα να 
εκφράςουν τθν άποψι τουσ για το όραμα του προοριςμού.  

iii. Τζλοσ, το τρίτο και τελευταίο ςτάδιο τθσ διαβούλευςθσλαμβάνει χώρα με τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασςχεδιαςμοφ οπότε και παρουςιάηονται από τθν ομάδα 
ςτθν τοπικθ́ κοινωνία οι ςτρατθγικοί́ ςτόχοι και το επιχειρθςιακό ςχζδιοδράςεων.  

   

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 2. Η Β φάςθ του ςχεδιαςμοφ 

Υποπαραδοτζο 1. Αποτφπωςθ και αξιολόγθςθ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοστου προοριςμοφ.  
Θ διαδικαςία τθσ αποτφπωςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθ είναι ιδιάηουςασ 
ςθμαςίασ γιατί ξεκινά με τθν αποτφπωςθ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ του προοριςμοφ και τθν 
επίδραςθ εξωγενϊν παραγόντων που κακορίηουν τθν ανάπτυξθ του τουριςμοφ ςτον προοριςμό. Θ 
παροφςα ςυγκυρία αποτελεί ζνα ςθμείο καμπισ για τον τουριςμό τόςο ςε παγκόςμιο και εκνικό 
επίπεδο όςο και ειδικότερα ςτο επίπεδο τθσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου θ οποία διζρχεται μζςα 
από διαδοχικζσ κρίςεισ. Ωσ εκ τοφτου οι επιδράςεισ του μάκρο-περιβάλλοντοσ είναι ευμετάβλθτεσ 
και επιδροφν καταλυτικά ςτθν τουριςτικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ.  

Ανάλυςθ PESTEL. 

Με βάςθ τθν αξιολόγθςθ των βαςικϊν παραγόντων του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ, κφριο μζλθμα 
αναηιτθςισ τουσ από τθν Ομάδα Ζργου είναι οι παρακάτω :  
- Οι τάςεισ του παγκόςμιου τουριςμοφ ςτο πλαίςιο τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ και ειδικότερα οι 
εξελίξεισ ςτθν τουριςτικι αγορά  
- Το προφίλ και οι εξελίξεισ ςτουσ κυριότερουσ ανταγωνιςτικοφσ προοριςμοφσ αλλά επί προςκζτωσ 
ςτισ κυριότερεσ τουριςτικζσ αγορζσ του προοριςμοφ και ςτισ ενδεχόμενεσ αγορζσ-ςτόχουσ 
- Το κεςμικό περιβάλλον ςτο οποίο εξελίςςεται ο τουριςμόσ, ςυμπεριλαμβανόμενου και του 
χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ ι άλλων εκνικϊν & περιφερειακϊν ςχεδίων (πχ. προςτατευόμενεσ 
περιοχζσ κ.λπ.)  
- Οι εξελίξεισ του τουριςμοφ ςτθ χϊρα ςε ότι αφορά τθν προςφορά (δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν 
κατάςταςθ των επιχειριςεων), τθ ηιτθςθ και τθ διαμόρφωςθ τθσ αγοράσ  
Για τθν αποτφπωςθ όλων αυτϊν προτείνεται να χρθςιμοποιθκεί θ μζκοδοσ ανάλυςθσ PESTEL. 
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Θ ανάλυςθ PESTEL (Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal) αξιολογεί τον 
τρόπο κατά τον οποίο οι πολιτικζσ, οικονομικζσ, κοινωνικζσ, τεχνολογικζσ, περιβαλλοντικζσ και 
νομικζσ ςυνκικεσ μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ του ςχεδιαςμοφ (ζξι βαςικζσ κεμελιϊδθσ 
ςυνκικεσ τθσ αξιολόγθςθσ). Συνεπικουρικά να αναφζρουμε ότι το εργαλείο αυτό λειτουργεί 
ςυμπλθρωματικά με τθν ανάλυςθ SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), ςφμφωνα 
με τθν οποία γίνεται ο εντοπιςμόσ των κακοριςτικϊν παραγόντων επιρροισ του εςωτερικοφ 
περιβάλλοντοσ (δυνατά και αδφναμα ςθμεία) όςο και του εξωτερικοφ (ευκαιρίεσ, εμπόδια). 
Με τθν ανάλυςθ PESTEL δίνεται θ δυνατότθτα ςτθν Ομάδα Ζργου να αξιολογιςει ευρφτερα το 
εξωτερικό περιβάλλον, προςδιορίηοντασ τουσ κακοριςτικοφσ εκείνουσ παράγοντεσ που κα 
επθρεάςουν το ζργο. Θ ανάλυςθ κρίνεται μείηονοσ ςθμαςίασ δεδομζνων τόςο των ςυνκθκϊν που 
δθμιουργεί ςε παγκόςμιο, εκνικό και περιφερειακό επίπεδο θ πανδθμία του κορωνοιοφ αλλά και 
των ειδικϊν ςυνκθκϊν που επικρατοφν ςτθν περιφζρεια λόγω τθσ επίδραςθσ του μεταναςτευτικοφ. 
Για τθν ανάλυςθ PESTEL απαιτοφνται τουλάχιςτον ζξι (6) άτομα από τθν Ομάδα Εργαςίασ 
Ενδιαφερόμενων Μερϊν (ΟΕΕΜ). Θ Ομάδα αυτι κα πρζπει να διακρίνεται από διερευνθτικζσ και 
αναλυτικζσ ικανότθτεσ, και ςκοπόσ τθσ είναι να αναλάβει τθν καταγραφι και αξιολόγθςθ κακεμίασ 
από τισ ζξι κεματικζσ ςυνκικεσ (πολιτικζσ, οικονομικζσ, κοινωνικζσ, τεχνολογικζσ, περιβαλλοντικζσ 
και νομικζσ) του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ, με τισ οποίεσ όπωσ προείπαμε  αςχολείται το 
ςυγκεκριμζνο εργαλείο γνϊςθσ. Θ Ομάδα (ΟΕΕΜ) κα ςυνεργάηεται με τα μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου 
(ΟΕ).  
Με τθν ολοκλιρωςθ των αξιολογιςεων, θ ολομζλεια τθσ ΟΕΕΜ μαηί με τθν ΟΕ κα ςυνζλκουν ςε 
ςϊμα ζτςι ϊςτε να οριςτικοποιιςουν τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ μζςα από τθν ανταλλαγι 
απόψεων και επιχειρθμάτων.  
Για τθν ςωςτότερθ εφαρμογι του εργαλείου αξιολόγθςθσ του περιβάλλοντοσ-πλαιςίου του ζργου, 
πρζπει να λθφκοφν υπόψθ τα ζξθσ:  
1. Ρροετοιμαςία ςφντομου και με ςαφινεια κειμζνου ςτο οποίο κα περιγράφονται οι ςτόχοι και τα 
προςδοκϊμενα αποτελζςματα του ζργου. 
2. Κοινοποίθςθ ςτα μζλθ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ Ενδιαφερόμενων Μερϊν των  ςτόχων του ζργου, και 
ανάκεςθ ςε μονάδεσ ι υποομάδεσ τθσ ΟΕΕΜ τθσ παρουςίαςθσ τθσ αξιολόγθςθσ των ςυνκθκϊν για 
κάκε μία από τισ κεματικζσ τθσ ανάλυςθσ PESTEL. 
3. Οργάνωςθ ςυνάντθςθσ εργαςίασ τθσ οποίασ ςτόχοσ κα είναι θ περιγραφι τθσ διαδικαςίασ.  
5. Τζλοσ, παρουςίαςθ αποτελεςμάτων τθσ ανάλυςθσ PESTEL, μετά το πζρασ τθσ ολοκλιρωςισ τθσ, 
ςτο ςφνολο των ςυμμετεχόντων τθσ ςυνάντθςθσ εργαςίασ και ςυηιτθςθ επί των κεμάτων εν 
ςυνόλω.   

Υποπαραδοτζο 2.Αποτφπωςθ και αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ του προοριςμοφ (εςωτερικό 
περιβάλλον)  

a. Ανάλυςθτουριςτικισ προςφοράσ 
i. Ρεριγραφι και αξιολόγθςθ τουριςτικϊν πόλων ζλξθσ 

Στουσ τουριςτικοφσ πόλουσ ζλξθσ ςυμπεριλαμβάνονται όλοι οι φυςικοί, πολιτιςτικοί και 
παραγωγικοί πόροι ενόσ προοριςμοφ που μποροφν δυνθτικά να προςελκφςουν το ενδιαφζρον των 
επιςκεπτϊν.  
Θ κατθγοριοποίθςι τουσ γίνεται ςφμφωνα με το κακεςτϊσ ιδιοκτθςίασ τουσ, δθλαδι αν ανικουν ςε 
φορείσ δθμόςιουσ, ιδιωτικοφσ, μθ κερδοςκοπικοφσ, φιλανκρωπικοφσ, και αν αποτελοφν πόρουσ του 
φυςικοφ ι δομθμζνου περιβάλλοντοσ. 
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Ιδιαίτερθ δε αξία ζχει να προςδιοριςτοφν οι εμβλθματικοί τουριςτικοί πόλοι ζλξθσ 
(flagshipattractions) που προςελκφουν ι μποροφν να προςελκφςουν ςθμαντικό αρικμό επιςκεπτϊν 
και δικαιολογοφν τθ δθμιουργία δθμόςιων επενδφςεων και τθν ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν 
πρωτοβουλιϊν ενιςχφοντασ τθν τοπικι ανάπτυξθ.  

ii. Ρεριγραφι και αξιολόγθςθ υποδομϊν& υπθρεςιϊν 
Οι γενικότερεσ υποδομζσ και υπθρεςίεσ του προοριςμοφ παίηουν πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθν 
ανάπτυξθ τθσ περιοχισ, οι οποίεσ υποςτθρίηουν τθ λειτουργία των τουριςτικϊν επιχειριςεων 
(φδρευςθ, δίκτυα διαχείριςθσ ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων, παροχι ενζργειασ), υπθρεςίεσ 
υγείασ, τραπεηικζσ & ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ.  
Οι υποδομζσ αν και δεν είναι θ βαςικι αίτια προςζλκυςθσ, αποτελοφν όμωσ ςθμαντικό παράγοντα 
ο οποίοσ επθρεάηει τθν τελικι επιλογι του προοριςμοφ και διαμορφϊνει τθν τουριςτικι εμπειρία, 
που πολλζσ φορζσ μεταφζρεται από τον επιςκζπτθ ςτο ευρφτερο κοινό (μζςω του διαδικτφου ι από 
ςτόμα ςε ςτόμα) και ςυνειςφζρει ζτςι ςτθ γενικότερθ εικόνα του προοριςμοφ.  
Για αυτό και τονίηουμε ιδιαίτερα ότι θ εικόνα του επιπζδου των υποδομϊν αυτϊν και τθσ επάρκειασ 
τουσ ςτθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν των τουριςτϊν είναι πολφ ςθμαντικι. 

iii. Ερωτθματολόγιο καταλυμάτων 
Κατά τθν απογραφι και αξιολόγθςθ των υφιςτάμενων τουριςτικϊν πόρων του προοριςμοφ 
απαραίτθτα κεωροφνται τα ςτοιχεία ι χαρακτθριςτικά των εγκαταςτάςεων, παροχϊν, υπθρεςιϊν 
και πολιτικϊν/πρακτικϊν (facilities, amenities, servicesandpolicies/practices) των καταλυμάτων 
φιλοξενίασ (ξενοδοχεία, ενοικιαηόμενα δωμάτια, βραχυχρόνια μίςκωςθ, κάμπινγκ). Βαςικό ςτοιχείο 
του προοριςμοφ είναι τα καταλφματα, και αυτό γιατί  απορροφοφν το μεγαλφτερο ςυνικωσ μζροσ 
των δαπανϊν του επιςκζπτθ κακϊσ επίςθσ κακορίηουν ςθμαντικά τθ γεωγραφικι ακτίνα ςτθν 
οποία ο επιςκζπτθσ κα δθμιουργιςει τθν τουριςτικι του εμπειρία και τισ τουριςτικζσ του δαπάνεσ.  
Αυτοφ του είδουσ θ πλθροφορία είναι δυνατόν να ςυλλεχκεί μζςα από τθν ζρευνα με χριςθ 
ερωτθματολογίου καταλφματοσ.  

iv. Ερωτθματολόγιολοιπϊντουριςτικϊν επιχειριςεων 
Οι τουριςτικζσ επιχειριςεισ (με εξαίρεςθ τα καταλφματα) είναι αυτζσ που αποτελοφν, (μαηί με τουσ 
πόλουσ ζλξθσ προοριςμοφ και τισ τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ), το βαςικό πυρινα τθσ τουριςτικισ 
προςφοράσ ενόσ προοριςμοφ και εκείνεσ που μαηί με τα καταλφματα δομοφν τθν εμπειρία ςτον 
προοριςμό. Τζτοιουείδουσ επιχειριςεισκεωροφνται: 

 τα τουριςτικάγραφεία,  

 τα γραφεία ενοικιάςεωσ αυτοκινιτων / μοτοποδθλάτων / ποδθλάτων /  ςκαφϊν,  

 τα εςτιατόρια,  

 οι επιχειριςειστουριςτικϊνειδϊν,  

 οι επιχειριςεισ που προςφζρουν ξενάγθςθ,  

 οι επιχειριςεισ υπαίκριων και καλάςςιων δραςτθριοτιτων,  

 οι επιχειριςεισ πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων κτλ.  
Θ ανάγκθ αποτφπωςθσ των ςτοιχείων χαρακτθριςτικϊν (μζγεκοσ, απαςχολοφμενοι, οικονομικά 
ςτοιχεία, περιβαλλοντικά ςτοιχεία, κτλ.) των τουριςτικϊν επιχειριςεων μποροφν να αντλθκοφν με 
τθ χριςθ του εντφπου με τθ μορφι ερωτθματολογίου, το οποίο παρατίκεται παρακάτω  

v. Ρεριγραφι και αξιολόγθςθ προςφερόμενωνδραςτθριοτιτων  
Κακοριςτικισ ςθμαςίασ ρόλο παίηουν οι τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ του προοριςμοφ, κακϊσ 
μποροφν να παρατείνουν το χρόνο διαμονισ του επιςκζπτθ (ωσ αποτζλεςμα αυτοφ είναι θ 
επιηθτοφμενθ άμβλυνςθ τθσ εποχικότθτασ και των φαινομζνων του υπερτουτιςμοφ και του 
ςυνωςτιςμοφ τθσ ςτον ςϊρο και τον χρόνο). Ειδικότερα τα νθςιά του Βορείου Αιγαίου λόγω και του 
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φυςικοφ τουσ μεγζκουσ και του προφίλ τουσ μποροφν να αξιόλογεσ καλοκαιρινζσ τουριςτικζσ 
εμπειρίεσ αλλά εξίςου ςθμαντικζσ εκτόσ τουριςτικισ περιόδου εμπειρίεσ αρκεί αυτζσ να δομθκοφν 
και να επικοινωνθκοφν ςωςτά και να αποτελζςουν ζτςι νθςιά μοντζλα βιϊςιμθσ τουριςτικισ 
ανάπτυξθσ ςε ζναν κόςμο που αλλάηει.   
Το ςτοιχεία που πρζπει να αποτυπωκοφν κακϊσ και τα χαρακτθριςτικά των δραςτθριοτιτων που 
μπορεί ο επιςκζπτθσ να πραγματοποιιςει ςτον προοριςμό ενδεικτικά αφοροφν:  

 ακλιματα πόλθσ (ποδθλαςία, τρζξιμο, περπάτθμα),  

 ακλιματα βουνοφ (ποδθλαςία , πεηοπορία, ορειβαςία, αναρρίχθςθ),  

 ακλιματα νεροφ (ψάρεμα, Scubadiving, kitesurfingκτλ),  

 ακλιματα του αζρα (αλεξίπτωτο πλαγιάσ, παραπζντε),  

 γευςιγνωςία, οινογνωςίακλπ.  
vi. Ρεριγραφι και αξιολόγθςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςτον προοριςμό 

Σε αυτό το ςθμείο υλοποίθςθσ του ζργου θ ΟΕ καλείται να καταγράψει για το πϊσ μπορεί ο 
επιςκζπτθσ να μεταβεί ςτον προοριςμό και πϊσ κα μετακινθκεί εςωτερικά ςε κάκε νθςί και από 
νθςί ςε νθςί όταν κα βρεκεί εκεί. Ειδικά για τα νθςιά τθσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου τα 
Συςτιματα Μεταφορϊν και ειδικά τα Συνδυαςμζνα Συςτιματα Μεταφορϊν είναι κρίςιμθσ 
ςθμαςίασ λόγω του ότι τα νθςιά αποτελοφν τα εξωτερικά όρια τθσ χϊρασ και τθσ Ευρϊπθσ 
ταυτόχρονα. Στο ςθμείο αυτό απαραίτθτεσ είναι οι προτάςεισ/δράςεισ που ςαν ςτόχο κα ζχουν τθν 
μόχλευςθ και τθν πρόκλθςθ ανταγωνςιμοφ. 

vii. Ενεργάτουριςτικά προϊόντα  
Αμζςωσ μετά τθν καταγραφι των ςτοιχείων του προοριςμοφ, κα πρζπει να  γίνει θ διαπίςτωςθ και 
διατφπωςθ για το ποια είναι τα είδθ των τουριςτικϊν προϊόντων που υπάρχουν οργανωμζνα (με 
ςυγκεκριμζνθ προςφορά από τουριςτικά γραφεία) ι ζςτω αυτά που μπορεί να ςυνκζςει κατά 
μόνασ ο υποψιφιοσ τουρίςτασ κατά τθν επίςκεψθ του. 
Ζγινε αναφορά και παραπάνω ςτθ ςθμαςία των  ςυγκροτθμζνων ειδικϊν προϊόντων πχ. 
αγροτουριςμόσ, τουριςμόσ ευεξίασ, τουριςμόσ παρακολοφκθςθσ πουλιϊν κτλ. προχποκζτει ότι -
πζρα από τουσ αντίςτοιχουσ πόρουσ- υπάρχει και μια ελάχιςτθ οργάνωςθ που διαςυνδζει τουσ 
πόρουσ με δραςτθριότθτεσ (αμειβόμενεσ ι όχι) διακζςιμεσ για τον επιςκζπτθ ϊςτε να ικανοποιιςει 
με τον καλφτερο τρόπο τθν επιλογι του ςυγκεκριμζνου προοριςμοφ. 
Πλα αυτά πρζπει να καταγραφοφν και εν ςυνεχεία να αξιολογθκοφν ζτςι ϊςτε  κατά τθ διάρκεια 
του ςχεδιαςμοφ να εξεταςτεί εάν και πϊσ πρζπει να υποςτθριχκεί θ περαιτζρω ανάπτυξθ τουσ.  
Επιπλζον θ ΟΕ κα αξιολογιςει αν υπάρχουν ςτον προοριςμό ςθμαντικοί πόροι που μζνουν ωσ τϊρα 
ανενεργοί ι υπο-αξιοποιθμζνοι και πρζπει να λθφκοφν υπόψθ κατά τον ςχεδιαςμό.  
Να επιςθμάνουμε ότι θ αποτφπωςθ των ενεργϊν (υφιςτάμενων και υποςχόμενων) τουριςτικϊν 
προϊόντων του προοριςμοφ διεκπεραιϊνεται μζςα από μια διαδικαςία πρωτογενοφσ και 
δευτερογενοφσ ζρευνασ διαφορετικϊν πθγϊν.  
Οι βαςικζσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ είναι:  

 οι ίδιοι οι καταναλωτζσ των προϊόντων του προοριςμοφ  

 τα τοπικά ενδιαφερόμενα μζρθ τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ   

 και τζλοσ μια δευτερογενισ ζρευνα των τουριςτικϊν ςτρατθγικϊν που μπορεί κανείσ να τισ 
εντοπίςει ςτο διαδίκτυο.  

Οι ενζργειεσ αυτζσ πρζπει να γίνουν από τθν Ομάδα Ζργου.  
b. Ανάλυςθτουριςτικισηιτθςθσ 

Με τθν ανάλυςθ τθσ τουριςτικισ ηιτθςθσ κα γίνει θ καταγραφι τόςο των ροϊν των τουριςτϊν όςο 
και  το αποτφπωμά τουσ ςτον προοριςμό. Θ καταγραφι αυτι γίνεται: 
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α) ςτον προςδιοριςμό του μεγζκουσ τθσ τουριςτικισ ηιτθςθσ (αποτζλεςμα των μεταβλθτϊν όπωσ οι 
αφίξεισ, οι διανυκτερεφςεισ, οι πλθρότθτεσ) και  
β) ςτο οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτφπωμα τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ 
(υπολογιςμόσ δεικτϊν όπωσ θ δαπάνθ ανά διανυκτζρευςθ ι ανά κλίνθ, τα ζςοδα ανά ενοικιαηόμενο 
αυτοκίνθτο, θ κατανάλωςθ νεροφ, θ απαςχόλθςθ κτλ 
Οι δείκτεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για διαχρονικζσ και δια-χωρικζσ ςυγκρίςεισ τθσ 
τουριςτικισ ηιτθςθσ του προοριςμοφ και του επιπζδου βιωςιμότθτασ τθσ δραςτθριότθτασ, ενϊ το 
ςυνολικό αποτφπωμα του τουριςμοφ αποτελεί ςτοιχείο που επιτρζπει να εξετάςουμε κατά πόςο ο 
τουριςμόσ επθρεάηει τθ βιωςιμότθτα του προοριςμοφ. 
Θ καταγραφι, από τθ μια, των επαγγελματικϊν και ιδιωτικϊν τουριςτικϊν κλινϊν ςτόχο ζχει τθν 
εκτίμθςθ του μζγιςτου αρικμοφ τουριςτϊν που μποροφν να διανυκτερεφςουν μια νφχτα ςτον 
προοριςμό, και από τθν άλλθ θ εκτίμθςθ του αρικμοφ των διανυκτερεφςεων ςτόχο ζχει τθν 
προςζγγιςθ τθσ πραγματικισ παραγωγισ τουριςτικϊν υπθρεςιϊν. 
Ορκό είναι ςε αυτό το ςθμείο να αναφζρουμε οριςμζνεσ ακόμθ βαςικζσ μεταβλθτζσ που δίνουν το 
μζτρο τθσ ηιτθςθσ, και οι οποίεσ είναι: 
- αρικμόσ αφίξεων τουριςτϊν κατά μζςο άφιξθσ και χρονικι κατανομι  
- αρικμόσ διανυκτερεφςεων τουριςτϊν (θμεδαπϊν και αλλοδαπϊν) και κατανομι διανυκτερεφςεων 
ανά τφπο καταλφματοσ (ξενοδοχεία, ενοικιαηόμενα δωμάτια & διαμερίςματα, ιδιωτικζσ κατοικίεσ) 
και μινα  
- εποχικότθτα, πλθρότθτα  
- αρικμόσ επιςκεπτϊν (χωρίσ διανυκτζρευςθ) και τρόποσ άφιξθσ (πλοίο, κρουαηιερόπλοιο κτλ.)  
Θ διαχρονικι παρακολοφκθςθ των δεδομζνων αυτϊν, επιτρζπει τθν ανάδειξθ των πρόςφατων 
τάςεων.  
Τα δεδομζνα τα οποία αφοροφν τουσ τουρίςτεσ που επιςκζπτονται ζναν προοριςμό, είναι κυρίωσ: 

 δθμογραφικά ςτοιχεία των ταξιδιωτϊν (χϊρα προζλευςθσ, φφλο, θλικία, επίπεδο 
εκπαίδευςθσ, εργαςία, ειςόδθμα, κίνθτρο ταξιδιοφ),  

 ςτοιχεία οργάνωςθσ ταξιδιοφ (τρόποσ πλθροφόρθςθσ για προοριςμό, τρόποσ κράτθςθσ, 
μζςο μετακίνθςθσ, κατάλυμα παραμονισ, είδοσ κράτθςθσ),  

 ςτοιχεία ςυμπεριφοράσ ςτον προοριςμό (τρόποσ μετακίνθςθσ, δαπάνθ, επιςκζψεισ) κακϊσ 
και  

 ςτοιχεία τθσ ικανοποίθςθσ από τον προοριςμό.  
i. Αποτφπωςθ απόψεων των εμπλεκομζνων ςτον τουριςμό και του πλθκυςμοφ 

H Αποτφπωςθ του τοπικοφ οικονομικοφ οφζλουσ από τθν τουριςτικι δραςτθριότθτα υπολογίηεται 
μζςω ενόσ υπολογιςτικοφ φφλλου excel. 
Σε αυτό καταχωροφνται οικονομικά και διοικθτικά ςτοιχεία των ξενοδοχείων, όπωσ:  
α) ζςοδα τθσ επιχείρθςθσ,  
β) αρικμόσ υπαλλιλων και εποχικότθτα,  
γ) ποςοςτό των δαπανϊν που αντιςτοιχεί ςτθ μιςκοδοςία των υπαλλιλων, δ) αρικμόσ των 
υπαλλιλων που διαμζνει ςτον προοριςμό,  
ε) αρικμόσ προμθκευτϊν,  
ςτ) ποςοςτό των δαπανϊν που αντιςτοιχεί ςε προμικειεσ αγακϊν και υπθρεςιϊν και  
η) αρικμόσ προμθκευτϊν με ζδρα επιχείρθςθσ ςτον προοριςμό.  
Μζςα από το φφλλο excel γίνεται ο υπολογιςμόσ του ςυνολικοφ οικονομικοφ οφζλουσ από τθ 
δραςτθριότθτα των ξενοδοχείων του προοριςμοφ, για τθν τοπικι οικονομία. Το ζντυπο 
ςυμπλθρϊνεται από τθν Ομάδα Ζργου.  
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Το υπολογιςτικό φφλλο excel κα πρζπει να διαμορφωκεί ζτςι ϊςτε να καταγράψει ςτοιχεία τθσ 
οικονομικισ δραςτθριότθτασ των ξενοδοχείων αλλά και άλλων επιχειριςεων του προοριςμοφ.  

Υποπαραδοτζο 3.Συνολικι αποτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ του προοριςμοφ 

vi. Αποτφπωςθ οικονομικοφ οφζλουσ από τθν τουριςτικισ δραςτθριότθτα 
Θ αποτφπωςθ και αξιολόγθςθ τθσ κοινωνικισ και περιβαλλοντικισ επίδραςθσ (externalities) τθσ 
τουριςτικισ δραςτθριότθτασ ςτθν τοπικι κοινωνία και περιβάλλον μπορεί να πραγματοποιθκεί με 
εργαλεία ποιοτικισ ανάλυςθσ (ερωτθματολόγια) προσ τισ διαφορετικζσ ομάδεσ εμπλεκόμενων 
μερϊν . Τα ερωτθματολόγια αυτά κα ζχουν ωσ πεδίο αναηιτθςθσ και ανάλυςθσ τα παρακάτω: 

vii. Ερωτθματολόγιο καταγραφισ απόψεων εμπλεκομζνων φορζων 
viii. Ερωτθματολόγιο καταγραφισ απόψεων του τοπικοφ πλθκυςμοφ 

ix. Ερωτθματολόγιο απόψεων εργαηομζνων ςτον τουριςμό 
x. Ερωτθματολόγιο καταγραφισ απόψεων ωσ προσ τθν αποτελεςματικότθτασ 

πολιτικϊν που ζχουν εφαρμοςτεί ςτον τουριςμό (μπορεί να εμπεριζχεται ςτα 
προθγοφμενα τρία ερωτθματολόγια αλλά κα πρζπει να είναι διακριτό) 

Συνολικι αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ του προοριςμοφ (Ανάλυςθ SWOT ) 

Θ ανάλυςθ SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) αποτελεί το μζςο εκείνο με το οποίο 
γίνεται θ αξιολόγθςθσ τθσ κατάςταςθσ του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ, θ οποία επθρεάηει 
τθν υλοποίθςθ ενόσ ζργου-ςτόχου ι ςυνόλου αποφάςεων. 

Θ ανάλυςθ SWOT (Ανάλυςθ δυνατϊν & αδφναμων ςθμείων εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ & ευκαιριϊν και 
εμποδίων εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ) ςτοχεφει ςτον εντοπιςμό των κακοριςτικϊν παραγόντων επιρροισ 
του εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ (δυνατά και αδφναμα ςθμεία) όςο και του εξωτερικοφ (ευκαιρίεσ, εμπόδια), 
και ςκοπό ζχει τθν εφρυκμθ  ζκβαςθ του ζργου.  

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαδικαςία αυτι είναι: θ Ομάδα Ζργου (ΟΕ) και θ Ομάδα Εργαςίασ Ενδιαφερόμενων 
Μερϊν (ΟΕΕΜ). 

Θ εφαρμογι τθσ ανάλυςθσ SWOT ζχει ωσ εξισ: αφοφ ζχουν εξαχκεί τα ςυμπεράςματα τθσ ανάλυςθσ 
PESTEL, προτείνεται θ διεξαγωγι ενόσ εργαςτθρίου-ςυνάντθςθ εργαςίασ, κατά τθ διάρκεια του οποίου: 

- Ο υπεφκυνοσ ζργου ςυντονίηει τθ διαδικαςία  

- Ζνασ ειςθγθτισ/διαπραγματευτισ (expert), με ςυνολικι γνϊςθ του αντικειμζνου,να παρουςιάηει με 
ςυνοπτικό τρόπο τα αποτελζςματα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, να διευκολφνει τθ διαδικαςία. 

- Τα μζλθ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ Ενδιαφερόμενων Μερϊν ςυηθτοφν και καταλιγουν ςε ςυμπεράςματα 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 3. Η Γ Φάςθ του Σχεδιαςμοφ: Διαμόρφωςθ Στρατθγικισ 

Ο ςκοπόσ τθσ ωσ τϊρα καταςτατικισ ανάλυςθσ είναι τελικά να παραςχεκοφν ςτοιχεία για τθν κατάρτιςθ του 
Στρατθγικοφ Σχεδίου του προοριςμοφ. Θ ανάλυςθ κα πρζπει να ςυμφωνεί και να ςυνοψίηει τα 
αποτελζςματα των ερευνϊν και των διαβουλεφςεων που ζχουν ωσ τϊρα πραγματοποιθκεί. Στο ςθμείο 
αυτό κα πρζπει να ζχει καταρτιςτεί ζνα Ζγγραφο Συηιτθςθσ τθσ Στρατθγικισ ςκοπόσ του οποίου κα είναι να 
δοκεί βάςθ προσ ςυηιτθςθ με τουσ βαςικοφσ εμπλεκόμενουσ φορείσ του προοριςμοφ με τελικό ςτόχο να 
εξαςφαλιςτεί θ ςυναίνεςθ ςχετικά με τθν προςζγγιςθ που κα ακολουκθκεί. Με αυτόν τον τρόπο κα 
διαμορφωκεί και θ βάςθ του οράματοσ για τθν ανάπτυξθ του τουριςμοφ ςτα νθςιά του Βορείου Αιγαίου. 
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Θα προςφζρει επίςθσ τθν βάςθ για τον προςδιοριςμό των ςτρατθγικϊν προτεραιοτιτων του προοριςμοφ 
και πικανϊν εμπλοκϊν για τθν ανάπτυξθ, προϊκθςθ και προβολι νζων προϊόντων και εμπειριϊν. 

Βαςικό ςτοιχείο ςτθν διαδικαςία κατάρτιςθσ του Στρατθγικοφ Σχεδίου Δράςθσ είναι οι ςυναντιςεισ 
εργαςίασ που κα δϊςουν τθν κατάλλθλθ ϊκθςθ ςτα ενδιαφερόμενα μζρθ και φορείσ να ςυμμετάςχουν 
ςτθν διαδικαςία ανάπτυξθσ ςτρατθγικισ. Αυτζσ οι ςυναντιςεισ αφοροφν ςτθν παρουςίαςθ των ποριςμάτων 
τθσ προθγοφμενθσ διαδικαςίασ και βαςικϊν προτάςεων και τθν επιδίωξθ αντίδραςθσ και ςυμφωνίασ επ’ 
αυτϊν. Εδϊ το Ζγγραφο Συηιτθςθσ Στρατθγικισ υπόκειται ουςιαςτικά ςε μια δθμιουργικι διαδικαςία 
διαμόρφωςθσ Οράματοσ και χάραξθσ ςτρατθγικισ για τθν υλοποίθςθ του. 

Υποπαραδοτζο 1. Κακοριςμόσ οράματοσ και βαςικϊν αρχϊν προοριςμοφ 
 Το πρϊτο πράγμα που πρζπει να αποςαφθνιςτεί είναι τι ςθμαίνει “Πραμα” ςτον τουριςμό.  

Πραμα είναι αυτό που εμπνζει του ανκρϊπουσ που ηουν και εργάηονται ςε μιαν περιοχι- προοριςμό, και 
ςτόχοσ είναι θ περιοχι αυτι να φτάςει, μζςα ςτο πζραςμα των χρόνων (πχ ςε βάκοσ 10ετίασ) ςε μια ιδεατι 
εικόνα προοριςμοφ. 

Ο κακοριςμόσ του οράματοσ διζπεται από μια ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία, θ οποία ξεκινά με το ςχεδιαςμό 
και τθν αποτφπωςθ του του προοριςμοφ. Θ ΟΕ μαηί με τα ενδιαφερόμενα μζρθ (stakeholders) αλλά και ζναν 
εμπειρογνϊμονα, αποτυπϊνουν ςταδιακά τθν ταυτότθτα του προοριςμοφ (προβλιματα, δυνατότθτεσ, 
ευκαιρίεσ) και γενικά τον κφκλο ηωισ του προοριςμοφ. Θ παραπάνω ομάδα χρθςιμοποιεί εργαλεία για τθ 
δθμιουργικι παραγωγι ιδεϊν ςφμφωνα με τα οποία παρουςιάηεται θ κεντρικι ιδζα και θ μεκοδολογία τθσ 
διαδικαςίασ. 

Τα βαςικά ςθμεία που προςδιορίηονται είναι: 

 το όραμα (το όνειρο που κάκε περιοχι κζλει για να αποκτιςει ηωντάνια ο τόποσ τουσ ςε βάκοσ 
χρόνου) 

 οι αρχζσ (επιλογζσ και δραςτθριότθτεσ τθσ διοίκθςθσ  και των κατοίκων του προοριςμοφ)  

 οι ςτρατθγικοί ςτόχοι (τρόποι με τουσ οποίουσ κα εκπλθρωκεί το όραμα) 

 οι ειδικοί ςτόχοι (ςυγκεκριμζνοι τομείσ παρζμβαςθσ για τθν επίτευξθ του οράματοσ) 

Θ ςυνάντθςθ-διαβοφλευςθ τθσ ΟΕΕΜ, του ςυντονιςτι και του εμπειρογνϊμονα βαςίηεται πάνω ςε 
γνωςτικά εργαλεία με τα οποία θ παραγωγι ιδεϊν γίνεται παραγωγικι και δραςτιρια, αλλά με 
τρόπο εφκολο και κατανοθτό. Αυτζσ οι ςυναντιςεισ εργαςίασ κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται όχι 
μόνο για τθν διαμόρφωςθ του Οράματοσ του προοριςμοφ και τθσ ςτρατθγικισ υλοποίθςθσ του 
αλλά επίςθσ και για τθν διερεφνθςθ των απόψεων ςε ςχζςθ με τθν ανταγωνιςτικι τοποκζτθςθ του 
προοριςμοφ, για τθν βελτίωςθ των αξιϊν τθσ τθσ τουριςτικισ ταυτότθτασ, τθν παραγωγι ιδεϊν για 
τθν δθμιουργία μοναδικϊν εμπειριϊν που βαςίηονται ςτθ ηωι, τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά και το 
φυςικό περιβάλλον τθσ και απθχοφν τθν «αίςκθςθ του τόπου» για τθν επιβεβαίωςθ του είδουσ 
τουριςμοφ που επικυμοφν οι κάτοικοι και μπορεί να υποςτθρίξει ο προοριςμόσ με βιϊςιμο τρόπο. 

Υποπαραδοτζο 2. Διαμόρφωςθςτρατθγικϊν και ειδικϊνςτόχων 
Θ διαμόρφωςθ των Στρατθγικϊν και Ειδικϊν Στόχων αποτελεί το απαφγαςμα τθσ διαδικαςίασ του 
Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ. Στο ςθμείο αυτό κα πρζπει να γίνουν ςαφείσ και ςυγκεκριμζνεσ επιλογζσ για τθν 
ανάπτυξθ του προοριςμοφ. Δεδομζνου ότι οι Στρατθγικοί ςτόχοι δεν αποτελοφν το ςφνολο των δυνθτικά 
ωφζλιμων ςτόχων του προοριςμοφ αλλά εκείνουσ ςτουσ οποίουσ πρζπει να δοκεί προτεραιότθτα. Οι 
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Στρατθγικζσ Ρροτεραιότθτασ κα πρζπει να ζχουν ςυνοχι και ξεκάκαρο επίκεντρο και πρζπει να είναι 
αρικμθτικά περιοριςμζνεσ.  

Υποπαραδοτζο 3. Διαμόρφωςθ αξόνων και ςχεδίων δράςθσ ανά ειδικό ςτόχο του ςτρατθγικοφ 
ςχεδίου 

Θ ςτρατθγικοί και οι ειδικοί ςτόχοι που κα κακοριςτοφν ςτο προθγοφμενο υποζργο κα πρζπει να 
καταλιξουν ςε ςυγκεκριμζνο ςχζδιο δράςθσ όπου ο κάκε τομζασ δράςθσ κα οδθγεί ςε αρκετζσ ειδικζσ 
ςυςτάςεισ δράςθσ. Ρροτείνεται θ ιεραρχικι/δενδριτικι δομι. 

Το ςχζδιο δράςθσ επίςθσ κα πρζπει να προςδιορίηει τθν μεκοδολογία για τθν μζτρθςθ του αποτελζςματοσ 
που κα παραχκεί από τθν υλοποίθςθ των δράςεων. 

Υποπαραδοτζο 4. Διαμόρφωςθ πλαιςίου και εργαλείων για τθν παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ 
του ςχεδίου 

 

ΑΘΟ 2  : ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ και για διάρκεια τουλάχιςτον 

πζντε (5) ετϊν, ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικζσ και να μθ γνωςτοποιιςει 

ςε οποιοδιποτε τρίτο, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν 

εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του.  

Επίςθσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να μθν γνωςτοποιιςει μζροσ ι το ςφνολο του Ζργου που κα εκτελζςει 

χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Ειδικότερα:  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διαςφαλίςει αςφαλζσ πλθροφορικό περιβάλλον ϊςτε ουδείσ τρίτοσ προσ τθν 

Ανακζτουςα αρχι – υπερκείμενοσ ι υποκείμενοσ αυτισ - να μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςτο δίκτυο 

πλθροφοριϊν του χωρίσ τθν προθγοφμενθ δικι του ζγκριςθ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί εχεμφκεια ωσ προσ τισ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ και τα ςτοιχεία που 

ςχετίηονται με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία 

νοοφνται όςα δεν είναι γνωςτά ςτουσ τρίτουσ, ακόμα και αν δεν ζχουν χαρακτθριςκεί από τθν Ανακζτουςα 

Αρχι ωσ εμπιςτευτικά. Θ τιρθςθ εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν από τον ανάδοχο διζπεται από τισ κείμενεσ 

διατάξεισ και το νομοκετικό πλαίςιο και πρζπει να είναι εφάμιλλθ τθσ εμπιςτευτικότθτασ που τθρεί ο 

Ανάδοχοσ για τον δικό του Οργανιςμό και για τισ δικζσ τουσ πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποφεφγει οποιαδιποτε εμπλοκι των ςυμφερόντων του με τα ςυμφζροντα 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, να παραδϊςει με τθ λιξθ τθσ Σφμβαςθσ όλα τα ςτοιχεία, ζγγραφα κλπ. που ζχει 

ςτθν κατοχι του και αφοροφν τθν  Ανακζτουςα Αρχι, να τθρεί μια πλιρθ ςειρά των αρχείων και εγγράφων 

και του λοιποφ υλικοφ που αφορά ςτθν υλοποίθςθ και διοίκθςθ του Ζργου κακϊσ και ςτισ υπθρεςίεσ που 

κα παρζχονται ςτο πλαίςιο του Ζργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρζπει να είναι εφκολα διαχωρίςιμα από 

άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφοροφν το Ζργο. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςτατεφει το απόρρθτο και τα αρχεία που αφοροφν ςε προςωπικά 

δεδομζνα ατόμων και που τυχόν ζχει ςτθν κατοχι του για τθν υλοποίθςθ και παραγωγικι λειτουργία του 

Ζργου, ακόμθ και μετά τθ λιξθ του Ζργου, να επιτρζπει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και ςτα άτομα που ορίηονται 
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από τθν Ανακζτουςα Αρχι να διενεργοφν, κατόπιν ζγγραφθσ αιτιςεωσ, ελζγχουσ των τθροφμενων αρχείων 

προκειμζνου να αξιολογθκεί θ δυνατότθτα υλοποίθςθσ και ολοκλιρωςθσ του Ζργου με βάςθ τα 

αναφερόμενα ςτθ παροφςα. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μζτρα προκειμζνου να διαςφαλίςει ότι και οι υπάλλθλοι/ 

ςυνεργάτεσ του γνωρίηουν και ςυμμορφϊνονται με τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ 

ςυμφωνοφν ότι ςε περίπτωςθ υπαιτιότθτασ του Αναδόχου ςτθν μθ τιρθςθ των παραπάνω υποχρεϊςεων 

εχεμφκειασ, ο ανάδοχοσ κα καταβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ποινικι ριτρα ίςθ με το ποςό τθσ αμοιβισ 

του από τθ Σφμβαςθ. Επίςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να απαιτιςει από τον Ανάδοχο τθν 

αποκατάςταςθ κάκε τυχόν περαιτζρω ηθμίασ.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι δεςμεφεται να τθρεί εμπιςτευτικά για δφο (2) ζτθ τα ςτοιχεία που τίκενται ςτθ διάκεςι 

τθσ από τον Ανάδοχο εάν αφοροφν ςε τεχνικά ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ και τεχνογνωςία ι δικαιϊματα 

πνευματικισ ιδιοκτθςίασ εφόςον αυτά φζρουν τθν ζνδειξθ «εμπιςτευτικό ζγγραφο». Σε καμία περίπτωςθ θ 

εμπιςτευτικότθτα δεν δεςμεφει τθν Ανακζτουςα Αρχι προσ τισ αρχζσ του Ελλθνικοφ Κράτουσ και τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Θ εμπιςτευτικότθτα αίρεται αυτοδικαίωσ ςε περίπτωςθ εκκρεμοφσ δίκθσ, ζνςταςθσ, διαιτθςίασ, ςτο 

απολφτωσ αναγκαίο μζτρο και αποκλειςτικά για χριςθ τθσ από τα μζρθ, τουσ δικαςτικοφσ παραςτάτεσ 

κακϊσ και τουσ δικαςτζσ τθσ διαιτθςίασ.  

Χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ο Ανάδοχοσ δεν αποκαλφπτει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που του δόκθκαν ι που ο ίδιοσ ανακάλυψε κατά τθν υλοποίθςθ του Ζργου, 

οφτε κοινοποιεί ςτοιχεία, ζγγραφα και πλθροφορίεσ των οποίων λαμβάνει γνϊςθ ςε ςχζςθ με τθ Σφμβαςθ, 

υποχρεοφται δε να μεριμνά ϊςτε το προςωπικό του  και κάκε ςυνεργαηόμενοσ με αυτόν να τθριςει τθν ωσ 

άνω υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ ακζτθςθσ από τον Ανάδοχο τθσ ωσ άνω υποχρζωςισ του, θ Ανακζτουςα 

Αρχι  δικαιοφται να απαιτιςει τθν αποκατάςταςθ τυχόν ηθμίασ τθσ και τθν παφςθ κοινοποίθςθσ των 

εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν και τθν παράλειψι τθσ ςτο μζλλον.  

Ο Ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικζσ με το Ζργο (πχ. δελτία τφπου, 

καταχωριςεισ ςε website, τφπο κτλ) χωρίσ τθν προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ςτα πλαίςια τθσ ςυνεργαςίασ τθσ με τον ανάδοχο δφναται να δϊςει  μετά τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ τθν γραπτι ςυγκατάκεςι τθσ ςτον ανάδοχο να τθρεί (εάν απαιτθκεί για τισ 

ανάγκεσ του ζργου) αντίγραφο θλεκτρονικϊν δεδομζνων των αρχείων. Ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι κα 

χρθςιμοποιιςει τα δεδομζνα αυτά κατά τρόπο κεμιτό και νόμιμο για κακοριςμζνουσ ςαφείσ και νόμιμουσ 

ςκοποφσ (όπωσ αυτοί προβλζπονται από τθν μεταξφ των ςυμβαλλομζνων από το παρόν εν γζνει 

ςυνεργαςία) και πωσ τα εν λόγω δεδομζνα κα υφίςτανται νόμιμθ επεξεργαςία εν όψει των ςκοπϊν αυτϊν.  

Ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι θ επεξεργαςία το εν λόγων αρχείου δεδομζνων κα είναι απόρρθτθ και κα 

διεξάγεται αποκλειςτικά από πρόςωπα, που τελοφν υπό τον ζλεγχο του εκάςτοτε υπεφκυνου ζργου και 

μόνο κατϋ εντολι του.  

Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ, θ ΕΡΡΕ και όλα τα εξουςιοδοτθμζνα από αυτιν ι τθν ανακζτουςα 

αρχι πρόςωπα οφείλουν να μθν ανακοινϊνουν ςε κανζνα, παρά μόνο ςτα πρόςωπα που δικαιοφνται να 

γνωρίηουν, πλθροφορίεσ που περιιλκαν ς' αυτοφσ κατά τθ διάρκεια και με τθν ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ του 
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Ζργου και αφοροφν ςε τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα ι μεκόδουσ καταςκευισ ι λειτουργίασ του Ζργου ι του 

Αναδόχου. 

 

ΑΘΟ 3 : ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Πλα τα αποτελζςματα - μελζτεσ, ςτοιχεία και κάκε άλλο ζγγραφο ι αρχείο ςχετικό με το Ζργο, κακϊσ και 

όλα τα υπόλοιπα παραδοτζα που κα αποκτθκοφν ι κα αναπτυχκοφν από τον Ανάδοχο με δαπάνεσ του 

Ζργου, κα αποτελοφν αποκλειςτικι ιδιοκτθςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που μποροφν να τα διαχειρίηονται 

πλιρωσ και να τα εκμεταλλεφονται (όχι εμπορικά), εκτόσ και αν ιδθ προχπάρχουν ςχετικά πνευματικά 

δικαιϊματα.    

Τα αποτελζςματα κα είναι πάντοτε ςτθ διάκεςθ των νόμιμων εκπροςϊπων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατά τθ 

διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ και εάν βρίςκονται ςτθν κατοχι του Αναδόχου, κα παραδοκοφν ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν κακ’ οποιονδιποτε τρόπο λιξθ ι λφςθ τθσ Σφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ αρχείων με 

ςτοιχεία ςε θλεκτρονικι μορφι, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνοδεφςει τθν παράδοςι τουσ με ζγγραφθ 

τεκμθρίωςθ και με οδθγίεσ για τθν ανάκτθςθ / διαχείριςι τουσ. 

Με τθν οριςτικι παραλαβι του Ζργου τα δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ που κα παραχκοφν κατά τθν 

εκτζλεςθ του Ζργου και δεν εμπίπτουν ςτισ παραπάνω παραγράφουσ μεταβιβάηονται από τον Ανάδοχο 

αυτοδίκαια ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία κα είναι πλζον θ αποκλειςτικι δικαιοφχοσ επί του Ζργου και κα 

φζρει όλεσ τισ εξουςίεσ που απορρζουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά αναφερομζνων τθσ 

εξουςίασ οριςτικισ ι προςωρινισ αναπαραγωγισ με κάκε μζςο και μορφι, εν όλω ι εν μζρει, τθν εξουςία 

φόρτωςθσ, εμφάνιςθσ ςτθν οκόνθ, εκτζλεςθσ μεταβίβαςθσ, αντιγραφισ, αποκικευςθσ αλλά και 

τροποποίθςθσ χωρίσ άδεια του Αναδόχου, θ οποία ςε κάκε περίπτωςθ παρζχεται ανζκκλθτα δια τθσ 

υπογραφισ τθσ  παροφςασ Σφμβαςθσ. 

ΑΘΟ 4 :ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Γενικζσ υποχρεϊςεισ   

Μετά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ εντόσ δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν, κα υποβάλει 

αναλυτικό πρόγραμμα εργαςιϊν (Ρρόγραμμα υλοποίθςθσ του Ζργου) ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Εάν κατά τθ 

διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου προκφπτουν αλλαγζσ τότε οι αλλαγζσ αυτζσ κα υποβάλλονται ωσ ειςθγιςεισ 

ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία και κα τισ εγκρίνει κατά περίπτωςθ ι κα τισ απορρίπτει. Το Ρρόγραμμα 

υλοποίθςθσ του Ζργου δεν ταυτίηεται με τθ Μελζτθ Εφαρμογισ ι άλλα παραδοτζα που προβλζπεται να 

παραδοκοφν ςτθ διάρκεια του Ζργου. 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθν ΕΡΡΕ και 

τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τουσ ςχετικά 

με τθν εκτζλεςθ του Ζργου. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν ςτο Ζργο (τακτικζσ και 

ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων. 

Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ 

ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται από μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου, που κα αςχολθκοφν ι κα 
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παράςχουν οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με τθν παροφςα Σφμβαςθ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε 

παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 

Ο Ανάδοχοσ εγγυάται για τθ διάκεςθ του αναφερομζνου ςτθν Ρροςφορά του, επιςτθμονικοφ και λοιποφ 

προςωπικοφ, κακϊσ επίςθσ και ςυνεργατϊν, που κα διακζτουν τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και 

ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ Σφμβαςθσ, υπόςχεται δε και βεβαιϊνει ότι 

κα επιδεικνφουν πνεφμα ςυνεργαςίασ κατά τισ επαφζσ τουσ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τα ςτελζχθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ ι των εκάςτοτε υποδεικνυομζνων από αυτιν προςϊπων. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ 

Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου του αναδόχου, οπότε ο 

ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε αντικατάςταςθ με άλλο πρόςωπο, με αντίςτοιχα προςόντα. Αντικατάςταςθ 

μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου του αναδόχου, κατόπιν αιτιματόσ του, κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του 

Ζργου, δφναται να γίνει μόνο μετά από ζγκριςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ και μόνο με άλλο πρόςωπο 

αντιςτοίχων προςόντων ι εμπειρίασ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει τθν Ανακζτουςα αρχι 

εγγράφωσ δεκαπζντε (15) θμζρεσ πριν από τθν αντικατάςταςθ. 

Σε περίπτωςθ που μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου του αναδόχου αποχωριςουν από αυτιν ι λφςουν τθ 

ςυνεργαςία τουσ μαηί του, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει ότι κατά το χρονικό διάςτθμα, μζχρι 

τθν αποχϊρθςι τουσ, κα παρζχουν κανονικά τισ υπθρεςίεσ τουσ και αφετζρου να αντικαταςτιςει άμεςα 

τουσ αποχωριςαντεσ ςυνεργάτεσ, με άλλα αντιςτοίχων προςόντων ι εμπειρίασ, μετά από ζγκριςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι παραλείψεισ, που 

κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Ο Ανάδοχοσ ςε περίπτωςθ παράβαςθσ οποιουδιποτε όρου τθσ Σφμβαςθσ ι τθσ διακιρυξθσ ι τθσ 

Ρροςφοράσ του, ζχει υποχρζωςθ να αποηθμιϊςει τθν ανακζτουςα αρχιι και το Ελλθνικό Δθμόςιο, για κάκε 

κετικι και αποκετικι ηθμία που προκάλεςε με αυτιν τθν παράβαςθ εξ οιαςδιποτε αιτίασ και αν 

προζρχεται, αλλά μζχρι το φψοσ του ποςοφ τθσ Σφμβαςθσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι από κάκε άλλθ 

αιτία κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου. Θ ανακζτουςα αρχι δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για 

υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι τρίτων. 

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, τα Μζλθ που αποτελοφν τθν Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, 

κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθν εκπλιρωςθ όλων 

των απορρεουςϊν από τθ διακιρυξθ υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν υφιςτάμενεσ μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ περί 

κατανομισ των ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν 

δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ Μζλουσ από τισ 

ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων Μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου. 

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία και κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, 

οποιαδιποτε από τα Μζλθ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ, εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι λόγω 

ανωτζρασ βίασ, δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν 

τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ. 

Σε περίπτωςθ λφςθσ, πτϊχευςθσ, ι κζςθσ ςε κακεςτϊσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ 

ενόσ εκ των μελϊν που απαρτίηουν τον Ανάδοχο, θ Σφμβαςθ εξακολουκεί να υφίςταται και οι απορρζουςεσ 
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από τθ Σφμβαςθ υποχρεϊςεισ βαρφνουν τα εναπομείναντα μζλθ του αναδόχου, μόνο εφόςον αυτά είναι ςε 

κζςθ να τισ εκπλθρϊςουν. Θ κρίςθ για τθ δυνατότθτα εκπλιρωςθσ ι μθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ 

εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του αρμοδίου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Σε αντίκετθ 

περίπτωςθ, θ ανακζτουςα αρχιδφναται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ. Επίςθσ ςε περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ, 

εξαγοράσ, μεταβίβαςθσ τθσ επιχείρθςθσ κλπ. κάποιου εκ των μελϊν που απαρτίηουν τον ανάδοχο, θ 

ςυνζχιςθ ι όχι τθσ Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Σε περίπτωςθ 

λφςθσ ι πτϊχευςθσ του αναδόχου, όταν αυτόσ αποτελείται από μία εταιρεία, ι κζςθσ τθσ περιουςίασ αυτοφ 

ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, τότε θ ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια από τθν θμζρα επζλευςθσ των ανωτζρω 

γεγονότων. Σε τζτοια περίπτωςθ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισθ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ 

Εκτζλεςθσ που προβλζπεται ςτθν παροφςα κακϊσ και θ εγγφθςθ προκαταβολισ (εάν ζχει επιλεχκεί από τον 

ανάδοχο). 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να γνωρίηει και να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του οι οποίεσ προκφπτουν από τουσ 

Κανονιςμοφσ ΕΚ 1083/2006 (άρκρο 69) και ΕΚ 1828/2006 (άρκρα 2 - 10) (ενδεικτικά και όχι αποκλειςτικά: 

ςιμανςθ χϊρων υλοποίθςθσ ζργων/ παραδοτζων/ εκπαιδευτικοφ υλικοφ/ χϊρων εκπαίδευςθσ/ 

εξοπλιςμοφ/ λογιςμικοφ/ ιςτοςελίδων, ενθμζρωςθ Φορζα και εκπαιδευομζνων ςχετικά με τον τρόπο 

χρθματοδότθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ). 

Ο Ανάδοχοσ όςο και θ Ανακζτουςα Αρχι κα πρζπει να τθροφν τισ διατάξεισ περί προςταςίασ του ατόμου 

από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και τθσ ιδιωτικισ ηωισ, ςτον τομζα των 

θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. 

Ειδικζσ υποχρεϊςεισ 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 

Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 

Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ τθν ζγγραφθ 

ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, άλλωσ το τελευταίο δικαιοφται χωρίσ προθγοφμενθ όχλθςθ, να επιβάλει 

αυτοδικαίωσ τισ κυρϊςεισ για παραβίαςθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ.  

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να εκχωριςει τα ειςπρακτζα δικαιϊματά του, που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ 

αυτι, παρά μόνον ςε αναγνωριςμζνθ τράπεηα ι ςε νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου και αποκλειςτικά 

και μόνο για τθν εκτζλεςθ του ζργου που αναλαμβάνει με τθν παροφςα. Τζτοιου είδουσ εκχϊρθςθ δφναται 

να πραγματοποιθκεί μόνο κατόπιν προθγοφμενθσ ζγγραφθσ γνωςτοποίθςθσ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι και 

λιψθσ ςχετικισ ζγκριςθσ, που παρζχεται μόνον εγγράφωσ.  

Ο Ανάδοχοσ αποηθμιϊνει τθν Ανακζτουςα Αρχι για κάκε απαίτθςθ τρίτων από τθν εκτζλεςθ των 

υπθρεςιϊν, θ οποία απορρζει από τθ χριςθ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, αδειϊν, ςχεδίων, υποδειγμάτων 

και εργοςταςιακϊν ι εμπορικϊν ςθμάτων εκ μζρουσ του, θ οποία αναφζρεται ςτθ Σφμβαςθ ι τθν 

Ρροςφορά.  
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Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποηθμιϊςει πλιρωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, για κάκε ηθμία που ενδεχομζνωσ 

προξενθκεί ςε αυτιν από υπαιτιότθτα του Αναδόχου ι των προςϊπων που ςυνεργάηονται με αυτόν για τθν 

υλοποίθςθ του Ζργου.  

ΑΘΟ  5  : ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΗΣ 

Διάκεςθ Ρροςωπικοφ   

Θ ανακζτουςα αρχι κα κοινοποιιςει αμελλθτί ςτον ανάδοχο μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, τουσ 

ςυμμετζχοντεσ ςτθν ΕΡΡΕ. 

Θ ανακζτουςα αρχι κα διακζςει το προςωπικό, που απαιτείται για τισ ανάγκεσ, τθν παρακολοφκθςθ και τον 

ζλεγχο τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του Ζργου και τθ μεταφορά τεχνογνωςίασ ςτθν ανακζτουςα αρχι. 

Ραροχι Εγγράφων – Ρλθροφοριϊν   

Θ ΕΡΡΕ οφείλει να παραδίδει ςτον ανάδοχο, ατελϊσ, κάκε ζγγραφο, ςχζδιο, μελζτθ, προδιαγραφι και 

γενικότερα κάκε ςτοιχείο που ζχει ςτθν κατοχι τθσ και δικαιοφται να γνωςτοποιιςει, ςχετικό με τθν 

εκτζλεςθ του Ζργου, χωρίσ να απαιτείται προθγοφμενο αίτθμα του αναδόχου. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςτρζψει όλα τα ςτοιχεία τθσ ωσ άνω παραγράφου με τθν οριςτικι 

παραλαβι του Ζργου ι με τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

Ραροχι Ρρόςβαςθσ   

Θ ανακζτουςα αρχι υποχρεοφται να παρζχει ςτον ανάδοχο πρόςβαςθ ςτουσ χϊρουσ υλοποίθςθσ του Ζργου 

κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ και εκτόσ εργαςίμων θμερϊν και ωρϊν. Αντίςτοιχα θ ανακζτουςα 

αρχιυποχρεοφται να παρζχει ςτον ανάδοχο πρόςβαςθ ςε υπάρχουςεσ εφαρμογζσ εφόςον αυτζσ ζχουν 

ςυνάφεια με το ζργο. 

Θ ανακζτουςα αρχι λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα για τθν προςταςία και αςφάλεια του 

προςωπικοφ του αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίωσ δε ενθμερϊνει εγγράφωσ τον ανάδοχο ςχετικά 

με τισ ιδιαιτερότθτεσ των χϊρων όπου εκτελείται το Ζργο. 

Συνδρομι ςε κζματα Επικοινωνίασ με τρίτουσ   

Ο ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει τθ ςυνδρομι τθσ ανακζτουςασ αρχισ προκειμζνου να διευκολυνκεί ςτθν 

επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενεσ αρμόδιεσ αρχζσ ι άλλα πρόςωπα, εφ’ όςον κεωρεί ότι θ 

επικοινωνία αυτι απαιτείται για να τον υποβοθκιςει ςτθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεϊν του. 

ΑΘΟ 6  : ΤΙΜΗΜΑ 

4.1. Το τίμθμα του Ανάδοχου για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, το οποίο είναι ςυνάρτθςθ των υπό εκτζλεςθ 

υπθρεςιϊν,  ςφμφωνα με τθν επιςυναπτόμενθ προςφορά ανζρχεται ςτο ςυνολικό ποςό των …….. (……€) 

ςυμπεριλαμβανομζνου 24% (ποςό χωρίσ ΦΡΑ: ……….€, 24%  ΦΡΑ : ……….€). 

Αρικμόσ Ραραδοτζου  Ροςό Διακιρυξθσ Ροςό Σφμβαςθσ 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 1 Α φάςθ του ςχεδιαςμοφ 10.000,00€  

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 2 Β φάςθ του ςχεδιαςμοφ 25.000,00€  

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 3 Γ φάςθ του ςχεδιαςμοφ : 25.000,00€  
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Διαμόρφωςθ Στρατθγικισ 

 

 

4.2.Τροποποίθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ προμικειασ δφναται να λάβει χϊρα μόνο υπό τισ προχποκζςεισ,  

που ορίηονται ςτο άρκρο 132 του ν. 4412/2016.  

ΑΘΟ 7  : ΤΟΡΟΣ ΡΛΗΩΜΗΣ 

Ο Ανάδοχοσ ζχει επιλζξει ςτθν προςφορά του τον παρακάτω τρόπο πλθρωμισ: 

α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν ο εν λόγω τρόποσ 

πλθρωμισ εφαρμόηεται και ςτθν περίπτωςθ τμθματικϊν παραδόςεων και ςυγκεκριμζνα των 

παραδοτζων : 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 1. Η Α φάςθ του ςχεδιαςμοφ 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 2. Η Β φάςθ του ςχεδιαςμοφ 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 3. Διαμόρφωςθ Στρατθγικισ 

β) Με τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 25% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α., με τθν 
κατάκεςθ  ιςόποςθσ εγγφθςθσ θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ,  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72§1 
περ. δ του ν. 4412/2016 και 4.1. τθσ παροφςασ και τθν καταβολι του υπολοίπου μετά τθν οριςτικι 
παραλαβι των υπθρεςιϊν. 

Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί μετά  τθν α) τμθματικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι 
υπθρεςιϊν από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Ζργου, που ζχει ςυςτακεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι και  β) ζκδοςθ νομίμωνπαραςτατικϊν για τθν πλθρωμι:  

 Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ του τμιματοσ που αφορά θ πλθρωμι ι του ςυνόλου του 
ςυμβατικοφ αντικείμενου. 

 Τιμολόγιο του αναδόχου. 

 Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ Ενθμερότθτασ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ ςφμφωνα με τισ 
κείμενεσ διατάξεισ.  

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και 

δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 

κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 

ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

Ειδικότερα:  

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων άνευ νομικισ προςωπικότθτασ, τα παραςτατικά εκδίδονται από κάκε ζνα 

μζλοσ τθσ ζνωςθσ χωριςτά, ανάλογα με το μζροσ του Ζργου που ζχει αναλάβει να υλοποιιςει, όπωσ ζχει 

περιγραφεί ςτθν παροφςα Σφμβαςθ.  

Είναι δυνατόν για λόγουσ ευχζρειασ να προβλεφκεί και να δθλωκεί προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθ 

διάρκεια ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ ο οριςμόσ ενόσ μζλουσ τθσ ενϊςεωσ ωσ εκπροςϊπου (“projectleader”). Ο 

εκπρόςωποσ αυτόσ κα εκδίδει το ςχετικό παραςτατικό και κα μεριμνά για τθν καταβολι των ςχετικϊν 

ποςϊν ςτα υπόλοιπα μζλθ κατά το λόγο ςυμμετοχισ εκάςτου ςτο υλοποιθκζν τμιμα τθσ υπθρεςίασ. Θ 
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Ανακζτουςα Αρχι δεν υπζχει καμία ευκφνθ για τθν προςικουςα καταβολι ςτα μζλθ τθσ ενϊςεωσ και δεν 

εμπλζκεται εν γζνει κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςε ηθτιματα που αναφζρονται ςτισ εςωτερικζσ ςχζςεισ μεταξφ 

των μελϊν τθσ ενϊςεωσ.  

Απαιτιςεισ του Αναδόχου για οιαδιποτε πλθρωμι δεν κα γίνονται δεκτζσ άνευ τθσ εκ μζρουσ του 

κατακζςεωσ των αντίςτοιχων παραςτατικϊν ςτοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεισ, πιςτοποιθτικά 

κλπ.) που αφοροφν ςτθν εξόφλθςθ των φόρων, αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν και λοιπϊν δαπανϊν που τον 

βαρφνουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ Διατάξεισ.  

Από κάκε τιμολόγιο του Αναδόχου κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κάκε 

φορά Νόμουσ και ςχετικζσ Εγκυκλίουσ του Υπουργείου Οικονομίασ και Οικονομικϊν. Συγκεκριμζνα:  

 Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. επί τθσ αξίασ πλθρωμισ προ φόρων & κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, για ςυμβάςεισ φψουσ μεγαλφτερου ι ίςου 
των δφο χιλιάδων πεντακοςίων ευρϊ (2.500,00€) (άρκρο 4, παρ 3, ζβδομο εδάφιο ν.4013/2011 ΦΕΚ 
Αϋ204, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 375 παρ. 7 ν. 4412/2016, ΦΕΚ Αϋ147).  

 Θ ωσ άνω κράτθςθ υπζρ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. υπάγεται ςε χαρτόςθμο 3% και ΟΓΑ χαρτοςιμου που 
υπολογίηεται με ποςοςτό 20% επί του χαρτοςιμου  (άρκρο 7 τθσ ΥΑ 5143/5-12-2014, ΦΕΚ Βϋ 
3335/2014).  

 Κράτθςθ φψουσ 0,06%, για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., επί τθσ ςυνολικισ 
αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, τροποποιθτικισ ι ςυμπλθρωματικισ 
ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, θ κράτθςθ επιβάλλεται επί του ςυνολικοφ 
ποςοφ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ τθσ ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ ι του ποςοφ που αναγράφεται 
ςτθν απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ (άρκρο 350 παρ. 3 ν. 4412/2016, ΦΕΚ Αϋ 147 και υπ. αρικμ. 
1191/14-3-2017 ΚΥΑ, ΦΕΚ Βϋ969/22-3-2017).  

 Θ ωσ άνω κράτθςθ υπζρ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., υπάγεται ςε χαρτόςθμο 3% και ΟΓΑ χαρτοςιμου που 
υπολογίηεται με ποςοςτό 20% επί του χαρτοςιμου (άρκρο 6 τθσ υπ. αρικμ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ, 
ΦΕΚ Βϋ969/22-3-2017).  

 Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου (Γενικι Διεφκυνςθ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν), θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα 
αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν 
ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. (Tα ειδικότερα κζματα ςχετικά με το 
χρόνο, τρόπο και τθ διαδικαςία απόδοςισ τθσ, κα οριςτοφν κατόπιν ζκδοςθσ τθσ ςχετικισ Κ.Υ.Α. που 
προβλζπεται ςτο εν λόγω άρκρο).   

 Θ ωσ άνω κράτθςθ υπζρ του Δθμοςίου, υπάγεται ςε χαρτόςθμο 2% και ΟΓΑ χαρτοςιμου που 
υπολογίηεται με ποςοςτό 20% επί του χαρτοςιμου. Το ποςό αυτό αποτελεί ζςοδο του Δθμοςίου και του 
ΟΓΑ αντίςτοιχα και αποδίδεται κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

 Επίςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 37α παρ. 1 περ. ςτϋ του ν.δ. 3323/1955 (ΦΕΚ Αϋ214), 
όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 24 παρ. 1 του Ν.2198/94, (ΦΕΚ Αϋ43), κα παρακρατθκεί φόροσ 
ειςοδιματοσ ςτο κακαρό ποςό ςυναλλαγισ του εκάςτοτε τιμολογίου (το ποςοςτό του φόρου 
ορίηεται ςε 4% για τιμολόγια πϊλθςθσ αγακϊν και 8% για τιμολόγια παροχισ υπθρεςιϊν).  

 Κάκε άλλθ νόμιμθ κράτθςθ που τυχόν κεςμοκετθκεί κατά τθ διάρκειασ τθσ υπογραφείςασ 
ςφμβαςθσ με τον Ανάδοχο.  
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ΑΘΟ 8  : ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςεοκτϊ (8) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και 

τθσ ανάρτθςισ τθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

Για τα επιμζρουσ ςτάδια παροχισ υπθρεςιϊν ι υποβολισ των παραδοτζων ορίηονται τμθματικζσ 

/ενδιάμεςεσ προκεςμίεσ  ωσ εξισ:  

(ςυμπλθρϊνεται ςφμφωνα με τθν προςφορά του αναδόχου) 

Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ υπθρεςίασ που διοικεί τθ ςφμβαςθ, μζχρι το 50% αυτισ,  

φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  Αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε 

αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του Αναδόχου. Αν λιξει θ 

ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ 

παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα παραδοτζα τθσ 

ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του 

Αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που 

χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016  και 

το άρκρο 11.2 τθσ παροφςασ. 

 

ΑΘΟ 9  : ΤΟΡΟΣ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ- ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ - ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΡΑΑΛΑΒΗ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

9.1 Τόποσ υλοποίθςθσ/ παροχισ των υπθρεςιϊν 

Θ ανάπτυξθ των λογιςμικϊν αλλά και των πρωτοτφπων δφναται να υλοποιθκεί ςτθν ζδρα του αναδόχου, 

παραδίδεται δε ςτθν ζδρα τθσ ΕΛΟΙΣ Α.Ε (ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ, ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ) 

9.2 Χρόνοσ Ραράδοςθσ  

Τα επιμζρουσ ςτάδια παροχισ υπθρεςιϊν ι υποβολισ των παραδοτζων ορίηονται οι τμθματικζσ 

/ενδιάμεςεσ προκεςμίεσ  ωσ εξισ:  

 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 1. Η Α φάςθ του ςχεδιαςμοφ 

Υποπαραδοτζο1 : Συγκρότθςθ Ομάδασ Εργαςίασ Ενδιαφερόμενων Μερϊν και οριςμόσ του Συντονιςτι 
(ΟΕΕΜ). Ζνα μινα μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
Υποπαραδοτζο2: Ρροςδιοριςμόσ διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ & δθμόςιασ διαβοφλευςθσ. Δθμιουργία του 
προφίλ του προοριςμοφ. Δφο μινεσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
 
ΡΑΑΔΟΤΕΟ 2. Η Β φάςθ του ςχεδιαςμοφ 

Υποπαραδοτζο1 : Αποτφπωςθ και αξιολόγθςθ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ του προοριςμοφ.  Δφο 
μινεσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 
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Υποπαραδοτζο2 : Αποτφπωςθ και αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ του προοριςμοφ (εςωτερικό περιβάλλον)  
19. Ανάλυςθ τουριςτικισ προςφοράσ 
20. Ρεριγραφι και αξιολόγθςθ τουριςτικϊν πόλων ζλξθσ 
21. Ρεριγραφι και αξιολόγθςθ υποδομϊν & υπθρεςιϊν 
22.  Ερωτθματολόγιο καταλυμάτων 
23. Ερωτθματολόγιο λοιπϊν τουριςτικϊν επιχειριςεων  
24. Ρεριγραφι και αξιολόγθςθ προςφερόμενων δραςτθριοτιτων  
25. Ρεριγραφι και αξιολόγθςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςτον προοριςμό 
26. Ενεργά τουριςτικά προϊόντα  
27. Αποτφπωςθ απόψεων των εμπλεκομζνων ςτον τουριςμό και του πλθκυςμοφ 

Τρείσ μινεσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

Υποπαραδοτζο 3. Συνολικι αποτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ του προοριςμοφ 

▪ Αποτφπωςθ οικονομικοφ οφζλουσ από τθν τουριςτικισ δραςτθριότθτα 
Τζςςερισ μινεσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 3. Η Γ φάςθ του ςχεδιαςμοφ : Διαμόρφωςθ Στρατθγικισ 
Υποπαραδοτζο1 : Κακοριςμόσ οράματοσ και βαςικϊν αρχϊν προοριςμοφ. Ρζντε μινεσ μετά τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

Υποπαραδοτζο2 : Διαμόρφωςθ ςτρατθγικϊν και ειδικϊν ςτόχων Ζξι μινεσ μετά τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ.  

Υποπαραδοτζο3 : Διαμόρφωςθ αξόνων και ςχεδίων δράςθσ ανά ειδικό ςτόχο του ςτρατθγικοφ ςχεδίου. 
Επτά μινεσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

Υποπαραδοτζο 4 : Διαμόρφωςθ πλαιςίου και εργαλείων για τθν παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ του 
ςχεδίου. Οκτϊ μινεσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

 

9.3 Ραρακολοφκθςθ Σφμβαςθσ    

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν  Επιτροπι 

Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Ζργου, θ οποία ζχει ςυγκροτθκεί με τθν υπϋ αρικ. 312/22.12.2020, 

κζμα 2 (ΑΔΑ : ΨΨ3Ε46ΜΦ85-ΞΦΑ)  απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία αποτελείται από τρία 

τακτικά μζλθ (και ιςάρικμα αναπλθρωματικά),  που υπθρετοφν ςε αυτιν, με οποιαδιποτε ςχζςθ 

εργαςίασ(άρκρο 221 του ν. 4412/2016)  και θ οποία και κα ειςθγείται  ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ 

ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων 

λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου 

και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.  

Αρμοδιότθτα τθσ ΕΡΡΕ είναι θ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ και θ τμθματικι και οριςτικι 

παραλαβι του παρόντοσ Ζργου. 

Θ ΕΡΡΕ δεν δικαιοφται να απαλλάςςει τον ανάδοχο από οποιαδιποτε ςυμβατικι του υποχρζωςθ. 

Θ ΕΡΡΕ δικαιοφται, διατθρϊντασ ςε κάκε περίπτωςθ τθν τελικι ευκφνθ, να ειςθγείται ςτθν Ανακζτουςα 

Αρχι τθν ανάκεςθ, κατά διαςτιματα, ςε εκπρόςωπο ι εκπροςϊπουσ τθσ, τθσ άςκθςθσ οποιαςδιποτε από 
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τισ αρμοδιότθτζσ τθσ και τθν ανάκλθςθ οποτεδιποτε τθσ ανάκεςθσ αυτισ, τθν αντικατάςταςθ εκπροςϊπου 

ι εκπροςϊπων.  

Για οποιαδιποτε προςωρινι ι ενδιάμεςθ παραλαβι προβλζπεται, πρζπει να υποβάλλεται αίτθςθ από τον 

Ανάδοχο ςτθν ΕΡΡΕ. Στθν αίτθςθ κα αναγράφεται θ περιγραφι των  υπθρεςιϊν που προτείνονται για 

παραλαβι, ςφμφωνα με τθ παροφςα Σφμβαςθ και ο τόποσ όπου κα γίνει θ παραλαβι, ανάλογα με τθν 

περίπτωςθ.  

Οι οδθγίεσ ι/και οι εντολζσ τθσ ΕΡΡΕ χρονολογοφνται, αρικμοφνται και καταχωροφνται ςε ειδικό βιβλίο.  

 

9.4 Ραραλαβι αντικειμζνου Σφμβαςθσ 

Θ παραλαβι των παραδοτζων του Ζργου, προςωρινι και οριςτικι, κα γίνεται από τθν ΕΡΡΕ εντόσ δζκα 

θμερολογιακϊν (10) θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ του Αναδόχου.  

Στθν περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παρεκκλίςεων κάκε παραδοτζου από τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, θ Επιτροπι 

Ραράδοςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου (ΕΡΡΕ) διαβιβάηει εγγράφωσ ςτον ανάδοχο - το αργότερο εντόσ 

πζντε (5) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ παράδοςισ του - τισ παρατθριςεισ τθσ 

επί του παραδοτζου, προκειμζνου ο Ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί με αυτζσ και να το επανυποβάλει 

κατάλλθλα διορκωμζνο και ςυμπλθρωμζνο εντόσ πζντε (5) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθ λιψθ των 

παρατθριςεων. 

Θ διαδικαςία επανυποβολισ μπορεί να πραγματοποιθκεί μζχρι δφο (2) φορζσ και ςε καμία περίπτωςθ ο 

χρόνοσ των παρατθριςεων ι τθσ επανυποβολισ παραδοτζου δεν επθρεάηει το ςυνολικό χρόνο του Ζργου. 

Ο Ανάδοχοσ παρζχει ςτθν ΕΡΡΕ πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθν υλοποίθςθ του Ζργου, οποτεδιποτε του 

ηθτθκεί. Για το ςκοπό αυτό, εφόςον του ηθτθκεί, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυντάξει εκκζςεισ 

ενθμζρωςθσ επί τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του Ζργου, τισ οποίεσ υποβάλλει ςτθν ΕΡΡΕ. 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυντάξει και να υποβάλλει ςτθν ΕΡΡΕ, ειδικζσ εκκζςεισ για τυχόν 

ζκτακτεσ δυςκολίεσ ςτθν εκτζλεςθ του Ζργου ι απαιτοφμενεσ τροποποιιςεισ του προγράμματοσ εκτζλεςθσ. 

Ο Ανάδοχοσ τθρεί ακριβείσ και ςυςτθματικοφσ λογαριαςμοφσ και αρχείο για τισ προμικειεσ, εγκαταςτάςεισ 

και υπθρεςίεσ που προετοιμάηει, υλοποιεί ι παραδίδει ςε εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, και επιτρζπει ςτθν ΕΡΡΕ 

να επικεωρεί, οποιαδιποτε λογικι ςτιγμι, το αρχείο και τουσ λογαριαςμοφσ ι/και να παίρνει αντίγραφά 

τουσ. 

Μετά τθν οριςτικι παραλαβι του Ζργου ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να απαντά ςε ερωτιματα τθσ ΕΡΡΕ και 

να παρζχει διευκρινίςεισ επί των παραδοτζων του ζργου για διάςτθμα τουλάχιςτον  ζξι (6) μθνϊν. 

Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 

ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο Ανάδοχοσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ 

επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι 

απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε ειςθγείται για τθν 

παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων. Τα ανωτζρω 

εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ.  
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Αν θ ΕΡΡΕ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ 

τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που 

διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ 

επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι 

τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.  

Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:  

α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

ι παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ 

διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ ΕΡΡΕ υποχρεοφται να προβεί 

ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει 

ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ.  

β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ των 

οριηομζνων ςτο άρκρο 220 του ν. 4412/2016.  

Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του 

παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ ι πρωτόκολλο με 

παρατθριςεισ, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.  

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του Αναδόχου, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 

απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 

τα μζλθ τθσ ΕΡΡΕ. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 

προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ 

προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων 

από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από 

τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον Ανάδοχο θμερολόγιο ςτο 

οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι απαςχόλθςθ 

του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ ςφμβαςθσ, που μπορεί να 

ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και φυλάςςεται ςτον χϊρο 

εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό προςκομίηεται από τον ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ 

υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του αποτελοφν ςτοιχείο για τθν παραλαβι του 

αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν ΕΡΡΕ. 

 

ΑΘΟ 10  : ΑΡΟΙΨΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και παραδοτζων, 

με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται 
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αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ 

τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται 

μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν 

μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε 

ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 11.2.  τθσ παροφςασ, 

λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 

προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται 

ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

 

ΑΘΟ 11 : ΚΗΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΕΑ ΕΚΡΤΩΤΟΥ – ΚΥΩΣΕΙΣ 
 

11.1 Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι 
ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων.  
 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των 

ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ 

παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από 

τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

 

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για παροχι 

εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε, είτε από ποςόν που δικαιοφται να λάβει, είτε με 

κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο, είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των 

τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ 

κιρυξισ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από 

τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο 

υπερθμερίασ. 

 
11.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ροινικζσ ριτρεσ δφναται να 
επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 
 

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 
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α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ προβλεπόμενθσ 

ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ 

προκεςμίασ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που 

παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ 

αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ 

για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ 

απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ 

παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν 

προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ, 

 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του Αναδόχου.  

 

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον Ανάδοχο 

ζκπτωτο. 

 

ΑΘΟ 12  : ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 
 

Ο Ανάδοχοσ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που 

ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να 

προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.  

 

ΑΘΟ 13  : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

13.1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ 

οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ, ιτοι …………. ευρϊ (…………….. €).  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. Θ εγγφθςθ 

καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ 

ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου 

του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.  

Οι εγγυιςεισ του παρόντοσ άρκρου εκδίδονται από πιςτωτικά  ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ 

επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), 

που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-

μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 

Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 

γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 
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μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ 

εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυιςεισ του παρόντοσ άρκρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν 

θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται (ι τον κφριο του 

ζργου ι τον φορζα καταςκευισ ςτισ περιπτϊςεισ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, μελετϊν και παροχισ 

τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν), δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που 

καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ 

του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ, η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, 

ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 

κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 

ςτοιχεία τθσ ςχετικισ Πρόςκλθςθσ ι πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και τθν  καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν 

ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά 

εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) 

ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 

ςφμβαςθσ.  

 

ΑΘΟ 14  : ΟΛΟΚΛΗΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ: 

α) Σε περίπτωςθ παροχισ υπθρεςιϊν αυτζσ παραςχζκθκαν ςτο ςφνολο τουσ ι ςε περίπτωςθ διαιρετισ 

υπθρεςίασ, το αντικείμενο που παραδόκθκε υπολείπεται του ςυμβατικοφ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ 

αςιμαντο από το αρμόδιο όργανο και ζχει παρζλκει θ καταλθκτικι θμερομθνία για τθν περαίωςθ τθσ 

ςφμβαςθσ που ζχει τεκεί ςτθν διακιρυξθ. 

β) Ραραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά οι υπθρεςίεσ που παραδόκθκαν. 

γ) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι 

εκπτϊςεισ και 

δ) Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 

αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ. 

 

ΑΘΟ 15  : ΕΚΧΩΗΣΗ ΕΙΣΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
 

Αποκλείεται θ από τον Ανάδοχο ςε τρίτον εκχϊρθςθ των τθσ ςφμβαςθσ προκυπτόντων δικαιωμάτων και 
υποχρεϊςεϊν του. Κατ’ εξαίρεςθ, ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να εκχωριςει τισ απαιτιςεισ του, κατόπιν 
ζγγραφθσ ζγκριςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν καταβολι όλου ι μζρουσ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, με 
βάςθ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςε χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα τθσ επιλογισ του που λειτουργεί νόμιμα ςτθν 
Ελλάδα. Εάν το ςυμβατικό τίμθμα εκχωρθκεί εν όλω ι εν μζρει ςε χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα, κατά τα ωσ 
άνω, ςε περίπτωςθ που, για λόγουσ που άπτονται των ςυμβατικϊν ςχζςεων μεταξφ των ςυμβαλλομζνων 
μερϊν, δεν καταςτεί δυνατι εν όλω ι εν μζρει θ καταβολι υπζρ του χρθματοπιςτωτικοφ ιδρφματοσ του 
εκχωροφμενου τιμιματοσ (ενδεικτικά αναφζρονται θ ζκπτωςθ του Αναδόχου, θ απομείωςθ του ςυμβατικοφ 
τιμιματοσ, θ αναςτολι ι/και θ διακοπι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν, ο 
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ςυμβιβαςμόσ, κλπ.)  θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει καμία ευκφνθ ζναντι του εκδοχζωσ χρθματοπιςτωτικοφ 
ιδρφματοσ. 

ΑΘΟ 16  : TΟΡΟΡΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ γίνεται φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου για τουσ λόγουσ,  

που ορίηονται ςτο άρκρο 132 του ν. 4412/2016.  

 

ΑΘΟ 17 : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για ζνα από 

τα αδικιματα που αναφζρονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 

καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 

ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  

 

Εάν ο ανάδοχοσπτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 

αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 

ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, θ 

ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 

αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  

 

Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 

προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του εκπτϊτου αναδόχου, 

με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι 

ριτρα υποκατάςταςθσ). 

 

ΑΘΟ 18 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 

άρκρων 11. (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 9. (Χρόνοσ παράδοςθσ), 10. (Απόρριψθ 

ςυμβατικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων, να αςκιςει προςφυγι για 

λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι 

προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ 

απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ 

προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

προβλεπόμενου ςτισ περ. βϋ και δϋ τθσ παρ. 11 του άρκ. 221 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) 

θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα.  

 

Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν 

κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι 
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από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα 

προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

 

ΑΘΟ 19: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΡΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΩΝ 
 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τθ ςφμβαςθ προμικειασ ι παροχισ 

υπθρεςιϊν, ανεξάρτθτα από τον χαρακτιρα τθσ ςφμβαςθσ ωσ διοικθτικισ ι ωσ ιδιωτικοφ δικαίου, επιλφεται 

με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται θ 

ςφμβαςθ. Ραρζκταςθ αρμοδιότθτασ δεν επιτρζπεται. Αν θ ςφμβαςθ εκτελείται ςτθν Ρεριφζρεια δφο ι 

περιςςότερων Διοικθτικϊν Εφετείων, αρμόδιο κακίςταται αυτό που κα επιλζξει ο προςφεφγων ι ο ενάγων.  

 

Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ 

προβλεπόμενθσ ςτο άρκ. 205, του Ν. 4412/2016 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον 

ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ 

διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ.  

 

Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε από όλα τα 

μζλθ τθσ, που μεταξφ τουσ ςτθν περίπτωςθ αυτι υπάρχει αναγκαςτικι ομοδικία. 

 

Κατά λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκ. 205Α του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΘΟ 20 : ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

Θ Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό δίκαιο.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςθ κάκε 

διαφοράσ ςχετικισ με τθ Σφμβαςθ που μπορεί να προκφψει μεταξφ τουσ ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν 

εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ αφορμισ τθσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και 

των ςυναλλακτικϊν θκϊν.  

 

ΑΘΟ 21  : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Πλεσ οι προκεςμίεσ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Σφμβαςθ νοοφνται ςε θμερολογιακζσ θμζρεσ, μινεσ ι 

ζτθ, εκτόσ αν ορίηεται ρθτά ότι πρόκειται για εργάςιμεσ θμζρεσ. Για τον υπολογιςμό των προκεςμιϊν 

εφαρμόηονται οι ςχετικζσ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα.  

Ππου ςτθν παροφςα Σφμβαςθ γίνεται παραπομπι ςε αρικμό άρκρου, χωρίσ άλλο προςδιοριςμό, νοοφνται 

τα άρκρα αυτισ τθσ Σφμβαςθσ.  

 

Οι τίτλοι των όρων είναι ενδεικτικοί του περιεχομζνου τουσ, δεν αποτελοφν μζροσ του ςυμβατικοφ κειμζνου 

και τίκενται μόνο ενδεικτικά και προσ διευκόλυνςθ κατά τθν διατφπωςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
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Κανζνα από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ζχει το δικαίωμα να επικαλεςτεί οποιαδιποτε ςυμφωνία, θ οποία 

δεν περιλαμβάνεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, οποιεςδιποτε δε ανακοινϊςεισ ζγγραφεσ ι προφορικζσ 

ζγιναν πριν τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κεωροφνται ανακλθκείςεσ και άκυρεσ και δεν ζχουν 

καμία ιςχφ.  

 

Θ παράλειψθ οποιουδιποτε των ςυμβαλλομζνων να εφαρμόςει οποτεδιποτε οποιονδιποτε από τουσ 

όρουσ τθσ Σφμβαςθσ ι να αςκιςει οποιοδιποτε από τα δικαιϊματα που προβλζπονται ς’ αυτι, δεν μπορεί 

να κεωρθκεί παραίτθςθ από αυτοφσ τουσ όρουσ ι τα δικαιϊματα ι να επθρεάςει τθν ιςχφ τθσ Σφμβαςθσ. 

Καμιά τζτοια παραίτθςθ δεν κα ζχει ιςχφ οφτε κα αποτελεί δζςμευςθ κατά οιουδιποτε των Μερϊν, εκτόσ 

αν ζχει ςυμφωνθκεί εγγράφωσ από εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο του Μζρουσ αυτοφ.  

 

Στθν περίπτωςθ που οποιοδιποτε μζροσ αυτισ τθσ Σφμβαςθσ είναι άκυρο, τότε αυτό δεν κα επθρεάηει το 

κφροσ άλλων τμθμάτων τθσ Σφμβαςθσ αυτισ, τα οποία κα παραμζνουν ςε πλιρθ ιςχφ και ενζργεια. Οι 

ςυμβαλλόμενοι κα καταβάλουν τισ καλφτερεσ δυνατζσ προςπάκειεσ για να διαπραγματευκοφν καλόπιςτα 

υποκατάςτατεσ διατάξεισ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ ςτθ κζςθ των ωσ άνω άκυρων, ςτθν περίπτωςθ δε 

αςυμφωνίασ τουσ κα ενεργοποιοφνται οι διατάξεισ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ περί επίλυςθσ των διαφορϊν.  

 

Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε διαφοροποίθςθσ ανάμεςα ςτθ Σφμβαςθ, τθν Διακιρυξθ και τθν απόφαςθ τθσ 

Επιτροπισ Ερευνϊν και τθν προςφορά του Αναδόχου, τα παραπάνω ιςχφουν με φκίνουςα ςειρά με 

επικρατζςτερο το κείμενο τθσ Σφμβαςθσ.  

 

Θ παροφςα ςφμβαςθ υπογράφεται ςε τρία (3) όμοια πρωτότυπα και ζλαβε το κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ 

και ο επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ από ζνα. 

 

Οι ςυμβαλλόμενοι 

Η Ανακζτουςα Αρχι 

 

 

 

 

Ο Ανάδοχοσ  

  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ 

ΡΟΕΔΟΣ ΕΛΟΙΣ ΑΕ 
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