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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
(Υ.Π.ΕΝ) Γενική Γραμματεία Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Υδάτων (ΓΓΦΠ&Υ) 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 17 

Πόλη ΑΘΗΝΑ  

Ταχυδρομικός Κωδικός 11523  

Τηλέφωνο +30 2131515444, +30 2131515417, 
 +30 2131515419, +30 2131515438 

Φαξ +30 2131515424 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info.egy@prv.ypeka.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Κων/νος Παπασπυρόπουλος/Αθανασία 
Παρδάλη 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.ypeka.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Υπουργείο, αποτελεί Κεντρική Κυβερνητική Αρχή (KKΑ) και ανήκει στην Γενική 
Κυβέρνηση  
 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι το Περιβάλλον. 
 
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι ο Ν. 4412/2016  
 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.grτου Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση www.ypeka.gr 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κωδ. 
ΣΑ Ε2756.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάριθ. έργου 2019ΣΕ27560000) 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 5  της Πράξης : «Integrated actions for joint coordination and 
responsiveness to flood risks in the Cross Border area» (Ακρωνύμιο: FLOODGUARD) η οποία έχει ενταχθεί 

mailto:info.egy@prv.ypeka.gr
http://www.ypeka.gr/
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στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-
2020» με βάση την Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) με αρ.  Β4.5b.01 μεταξύ της 
Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος «INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020» και της ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ (Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ: 20REQ006177734) και έχει λάβει κωδικό MIS 
5017322 καθώς και στο ΠΔΕ με την με αριθ. πρωτ. 53046/17-05-2019 Απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 758Ζ465ΧΙ8-ΛΓ0). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του 
ΠΔΕ. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι δημιουργία ενός Πληροφοριακού Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης 
Πλημμυρών και η πιλοτική εφαρμογή αυτού στη λεκάνη απορροής π. Έβρου/Μαρίτσα για λογαριασμό της 
Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Integrated actions for joint coordination and responsiveness to flood 
risks in the Cross Border area» (Ακρωνύμιο: FLOODGUARD), στο οποίο η Γενική Γραμματεία Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υ.Π.ΕΝ. συμμετέχει ως Δικαιούχος Εταίρος. Η παροχή υπηρεσιών αφορά 
στα ακόλουθα παραδοτέα: 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
(ΠΑΚΕΤΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ.4) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ σε € 

ΑΞΙΑ ΠΡΟ 
ΦΠΑ σε € 

ΦΠΑ (24%) 
σε € 

Π4.6.1 Συλλογή δεδομένων, αξιολόγηση και αναλύσεις 195.000,00€ 157.258,06€ 37.741,94€ 

Π4.6.1A Ανάλυση κλιματικής αλλαγής  10.000,00€ 8.064,52€ 1.935,48€ 

Π4.6.1Β 

Υψηλής ανάλυσης ψηφιακό μοντέλο εδάφους (DEM) 
παραγωγής για την παραποτάμια περιοχή του π.  

Έβρου ώστε να χρησιμοποιηθεί από τα υδραυλικά 
μοντέλα  

185.000,00€ 149.193,55€ 35.806,45€ 

Π4.6.5 Εργαλεία και δομές πληροφοριών 364.300,00€ 293.790,32€ 70.509,68€ 

Π4.6.5A 

Μετεωρολογική προσομοίωση και πρόβλεψη 
μετεωρολογικών μεταβλητών έως 5 ημερών σε 

κλίμακα 5 * 5 χιλιομέτρων για ολόκληρη τη λεκάνη 
απορροής π. Έβρου/Μαρίτσα  

44.300,00€ 35.725,81€ 8.574,19€ 

Π4.6.5B 

Υδρολογική μοντελοποίηση των διασυνοριακών 
λεκανών, Υδραυλική προσομοίωση της λεκάνης π.  
Έβρου / Μαρίτσα  βάσει των αποτελεσμάτων του 

υδρολογικού μοντέλου, Σενάρια διόδευσης 
πλημμυρών με χρήση κατάλληλου λογισμικού  
μοντελοποίησης κοίτης και παραγωγή χαρτών 

πλημμύρας  

200.000,00€ 161.290,32€ 38.709,68€ 

Π4.6.5Γ 

Αυτοματοποιημένο διαδικτυακό σύστημα για 
έγκαιρη προειδοποιήση σε περίπτωση πλημμυρών 

με τη σύνδεση μετεωρολογικών προβλέψεων, 
στάθμης νερού, μοντέλων πρόβλεψης και 

δεδομένων τηλεμετρίας για την ανάπτυξη του 
αλγόριθμου έγκαιρης προειδοποίησης και στη 

συνέχεια την ενεργοποίηση ειδοποιήσεων πάνω από 
συγκεκριμένα όρια. Χρήση λογισμικού που 

ενσωματώνει όλα τα παραπάνω και εκπαιδεύσεις 
και συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Αναθέτουσα 

Αρχή  

120.000,00€ 96.774,19€ 23.225,81€ 
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
(ΠΑΚΕΤΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ.4) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ σε € 

ΑΞΙΑ ΠΡΟ 
ΦΠΑ σε € 

ΦΠΑ (24%) 
σε € 

 
ΣΥΝΟΛΑ 559.300,00€ 451.048,39€ 108.251,61€ 

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV): 90713000-8 και συμπληρωματικά (CPV): 71353000-7, 71351612-6, 71351920-2, 
72212214-2. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 559.300,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 451.048,39€ ΦΠΑ : 108.251,61€). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή αυτής μέχρι και την 
παράδοση του πληροφοριακού συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Πλημμυρών στη λεκάνη απορροής 
π. Έβρου / Μαρίτσα, συμπεριλαμβανομένης της πιλοτικής λειτουργίας/επίδειξης καθώς και της 
εκπαίδευσης των υπαλλήλων στη χρήση και λειτουργία του.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
I.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει 
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

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

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

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

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

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

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

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

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
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 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Τον Νόμο 3199/2003 για την Προστασία και Διαχείριση των Υδάτων, όπως ισχύει 

 Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ Α΄ 54) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία 
και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ ‘‘για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων’’ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 23-10-2000», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Η.Π. 31822/1542/20.07.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1108) για την Αξιολόγηση 
και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ 
«για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 
177772/924/14.06.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2140). 

 Το Π.Δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», 

 Το Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείου», 
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 Την με αριθμ.πρωτ: 301059 / MA 2395/ 01/04/2019  Ένταξη της Πράξης «Integrated actions for joint 
coordination and responsiveness to flood risks in the Cross Border area» με Κωδικό ΟΠΣ 5017322 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «"Interreg V-A Greece-Bulgaria" 2014-2020» 

 Την από 22/03/2019 Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας (Partnership Agreement) μεταξύ του 
Επικεφαλής Εταίρου - Δικαιούχου και των Εταίρων / Δικαιούχων του έργου: «Integrated actions for 
joint coordination and responsiveness to flood risks in the Cross Border area», με ακρωνύμιο 
FLOODGUARD στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 
2014-2020» (ΑΔΑΜ: 20REQ006177730). 

 Την υπ’ αριθμ B4.5b.01 από 01/04/2019 Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract, No B4.5b.01) 
μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα-
Βουλγαρία 2014-2020» και του Κύριου Διακιούχου (Lead Beneficiary) του έργου, Fire Safety and Civil 
Protection Directorate, Ministry of Interior, Bulgaria (ΑΔΑΜ: 20REQ006177734).  

 Την υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΣΔΥΥ/91848/587/04-09-2020, (ΑΔΑ: ΨΣΒ24653Π8-1ΤΔ). Απόφαση με θέμα 
«Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων διακήρυξης και των 
εγγράφων της σύμβασης, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση του έργου παροχής 
υπηρεσιών «Πληροφοριακό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών (ΣΕΠΠ) στη λεκάνη 
απορροής π. Έβρου/Μαρίτσα», με κωδικό MIS 5017322 και ενάριθ. έργου 2019ΣΕ27560000, ενταγμένο 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 
2014-2020». 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16/11/2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 
11:00 π.μ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr , την 20/11/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 04/05/2020 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), ΑΔΑΜ: 20PROC007447585 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα EΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 1006261 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) με ΑΔΑ: 9ΣΗΤ4653Π8-1ΘΗ 

                                                           
1 Σε περίπτωση τροποποίησης του διαγωνισμού, η αναζήτησή του στο ΕΣΗΔΗΣ γίνεται με την προσθήκη κόμματος (,) και αύξοντα αριθμό π.χ. 

100626,1, 100626,2 κ.ο.κ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) 
: www.ypeka.gr στην διαδρομή: Αρχική σελίδα/Υπουργείο/Προκηρύξεις.  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

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

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

http://www.ypeka.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. S: 2020/S 194-469523 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20PROC007447585) όπως αυτή 
έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης , 

2. Η παρούσα διακήρυξη  

3. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

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

5. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

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

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, 
δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη 
και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε 
το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

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

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

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

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

  

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β 
του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το 
άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.. 

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

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

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται 
η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),   

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,  
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θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται 
και  

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης.  

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

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

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η Α.Α. μπορεί να 
απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον 
τους ανατεθεί η σύμβαση για λόγους καλύτερης οικονομικής διαχείρισης, ώστε να εξασφαλίζεται η 
ύπαρξη ενός και μοναδικού αριθμού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία συσταθείσα 
δια συμβολαιογραφικού εγγράφου). 

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

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων είκοσι ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (9.020,97 €). 

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

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 17/05/2021, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  
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2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.8 , δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

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

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

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

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

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

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

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

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

ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η,(α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

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

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

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

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

ή/και 

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

 

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 
2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  
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2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

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

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

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

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

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

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

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

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης 

της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού) 
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2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

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

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

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

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

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν, σωρευτικά, τις τρεις τελευταίες 
εκκαθαρισμένες οικονομικές χρήσεις μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 350.000 €. 

Σε περίπτωση ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων, ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών θα 
υπολογίζεται αθροιστικά. 
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι απαιτήσεις: 
α)  κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, να έχουν συμμετάσχει στην εκτέλεση τουλάχιστον μίας 

(1) σύμβασης παροχής υπηρεσιών, στους ακόλουθους τομείς και αναλυτικότερα: 

 ύψους κατ’ ελάχιστον 120.000 € σε συμβάσεις παροχής γενικών υπηρεσιών και υπηρεσιών 
Συμβούλου και μελετών σε θέματα περιβάλλοντος και υδατικών πόρων και ειδικότερα στην 
αντιπλημμυρική προστασία και στη διαχείριση πλημμυρών. 

 ύψους κατ’ ελάχιστον 150.000 € σε συμβάσεις παροχής γενικών υπηρεσιών και υπηρεσιών 
Συμβούλου και μελετών σε θέματα μετεωρολογικών προσομοιώσεων και προγνώσεων 

β)  να διαθέτουν έναν (1) επιστήμονα (project manager) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με 
τουλάχιστον 10ετή εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων, στο συντονισμό των 
μελών ομάδων έργου και στο σαφή επιμερισμό καθηκόντων και ρόλων για την υλοποίηση των 
συμβατικών δεσμεύσεων, στην αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων για την ομαλή υλοποίηση του 
έργου, τον ποιοτικό έλεγχο των παραδοτέων και την παρακολούθηση των προβλεπόμενων 
χρονοδιαγραμμάτων. 

γ)  να διαθέτουν επιπλέον τουλάχιστον δέκα έξι (16) επιστήμονες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κατ’ 
ελάχιστο με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:  

 
- Δύο (2) Αγρονόμους-Τοπογράφους Μηχανικούς ή γεωλόγους ή άλλης συναφούς πανεπιστημιακής 

ειδικότητας με εξειδίκευση στη θεματική περιοχή της Γεωπληροφορικής και της Τηλεπισκόπησης 
και με ερευνητική εμπειρία ή/και επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην 
αυτόματη χαρτογραφηση χρήσεων γης και μεταβολών από διαχρονικά υψήλής ανάλυσης 
δορυφορικά δεδομένα. 

- Έναν (1) Αγρονόμο – Τοπογράφο Μηχανικό ή άλλης συναφούς πανεπιστημιακής ειδικότητας με 
εξειδίκευση στη θεματική περιοχή της Πληροφορικής, της Φωτογραμμετρίας και της Όρασης 
Υπολογιστών και με ερευνητική εμπειρία ή/και επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον οκτώ (8) 
ετών στην αυτόματη ανάλυση δεδομένων στέρεο και νεφών σημείων. 

- Έναν (1) Αγρονόμο –Τοπογράφο Μηχανικό ή άλλης συναφούς πανεπιστημιακής ειδικότητας με 
εξειδίκευση στη θεματική περιοχή της Τηλεπισκόπησης, της Γεωπληροφορικής και της Όρασης 
Υπολογιστών και με ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών στην αυτόματη 
ανάλυση δορυφορικών δεδομένων. 

- Ένα (1) Πολιτικό Μηχανικό ή Αγρονόμο-Τοπογράφο κάτοχο μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού 
διπλώματος με ερευνητική ή/και επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον είκοσι (20) ετών στη 
θεματική περιοχή της «Υδρολογίας» και ειδικότερα στις νέες τεχνολογίες και μεθοδολογίες σε 
θέματα μοντελοποίησης βροχής - απορροής σε επίπεδο λεκάνης απορροής. 

- Ένα (1) Πολιτικό Μηχανικό ή Αγρονόμο-Τοπογράφο Μηχανικό κάτοχο μεταπτυχιακού ή/και 
διδακτορικού διπλώματος με ερευνητική ή/και επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον εικοσι (20) 
ετών στη θεματική περιοχή της «Yπολογιστικής Υδραυλικής» και ειδικότερα στον 
περιβαλλοντικό/υδραυλικό σχεδιασμό υδραυλικών έργων με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων.  

- Δύο (2) Πολιτικούς Μηχανικούς ή Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς με εμπειρία 
τουλάχιστον δώδεκα (12) έτών σε εκπόνηση μελετών ή/και στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου 
υδραυλικών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. 

- Ένα (1) Πολιτικό Μηχανικό ή Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό με εμπειρία τουλάχιστον οκτώ (8) 
ετών σε εκπόνηση μελετών υδραυλικών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. 
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- Δύο (2) Επιστήμονές Πληροφορικής ΑΕΙ ή Μηχανικούς Η/Υ ή άλλης συναφούς πανεπιστημιακής 
ειδικότητας, με εμπειρία σε τουλάχιστον πέντε (5) έργα με αντικείμενο ανάπτυξη πλατφόρμας 
διαχείρισης δεδομένων αισθητήρων (IoTPlatform), συστήματα πρόβλεψης, υπηρεσίες που 
σχετίζονται με location based services, webGIS, GNSS και με συμμετοχή στην υλοποίηση ενός (1) 
συγχρηματοδοτούμενου έργου στον τομέα της πρόληψης πλημμυρών. 

- Ένα (1) Μηχανικό Παραγωγής και Διοίκησης ή μηχανικό άλλης συναφούς ειδικότητας κάτοχο 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, με ειδίκευση στο περιβάλλον, και εμπειρία σε τουλάχιστον πέντε 
(5) έργα με αντικείμενο ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης δεδομένων αισθητήρων (IoT Platform), 
συστήματα πρόβλεψης και ανάλυση μετεωρολογικών δεδομένων και με συμμετοχή στην 
υλοποίηση ενός (1) συγχρηματοδοτούμενου έργου στον τομέα της πρόληψης πλημμυρών. 

- Έναν (1) Επιστήμονα Φυσικών ή Μαθηματικών Επιστημών ή άλλης συναφούς ειδικότητας, κάτοχο 
μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού διπλώματος, με ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 15 ετών στη 
θεματική περιοχή της «Μετεωρολογίας» και ειδικότερα στην ανάπτυξη και εφαρμογή 
μαθηματικών μοντέλων πρόγνωσης καιρού 

- Ένα (1) Χημικό Μηχανικό ή Μηχανικό Περιβάλλοντος ή άλλης συναφούς πανεπιστημιακής 
ειδικότητας κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή/και διδακτορικού διπλώματος, με ειδίκευση  
σε θέματα περιβάλλοντος και με συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα έργα, εκ των οποίων 
τουλάχιστον δύο (2) έργα θα αφορούν σε θέματα διαχείρισης κλιματικής αλλαγής/διαχείρισης 
υδατικών πόρων. 

- Δύο (2) Επιστήμονες Γεωλόγους, κατόχους μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου σπουδών, με 
εμπειρία σε θέματα γεωμορφολογίας, διαχείρισης φυσικών καταστροφών και υδάτινων 
οικοσυστημάτων. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

 

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

α) το πρότυπο EN ISO 9001:2008 (ή νεότερο) για τη διαχείρισης ποιότητας.  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, αρκεί το ένα μέλος να πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση. 
 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται.  

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

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 
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Υπό τους ίδιους όρους, οι ενώσεις οικονομικών φορέων, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει 
του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από 
τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος ΙΙ.  

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

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

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

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

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 2.2.8 της παρούσας, υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται 

αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η 

ακρίβειά τους. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

- οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

- οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής τους.  

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

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του 
οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του 
κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 
του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του. 

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

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

Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-
Certis) του άρθρου 81 του Νόμου 4412/2016 

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

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

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του 

οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 

πιστοποιητικού. 

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

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από 
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία 
των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία 
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από 
την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

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

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

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

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».και 
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ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

Τα ως άνω δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 

πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο 

χρόνο ισχύος. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 
τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν 
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου 
της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
Επαγγελματικό, Βιοτεχνικό, Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  

 οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην περίπτωση που η 
δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

 δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ' 
ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των 
δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών, 

από όπου να προκύπτουν οι γενικοί ετήσιοι κύκλοι εργασιών των ετών 2016, 2017 και 2018.  
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 
 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
ν. 4412/2016. Ειδικότερα προσκομίζουν: 

• ψηφιακά υπογεγραμμένο κατάλογο των κυριότερων έργων που εκτέλεσαν κατά τα δέκα (10) 
τελευταία έτη, με το περιγραφόμενο στην 1η παράγραφο του κεφαλαίου 2.2.6 της παρούσας διακήρυξης 
αντικείμενο, με αναφορά στο ποσοστό συμμετοχής στο έργο, την ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσής 
του, το οικονομικό του αντικείμενο, τον δημόσιο ή ιδιωτικό παραλήπτη, καθώς και πιστοποιητικό ορθής 
εκτέλεσης και ολοκλήρωσης αυτών. Η Αναθέτουσα Αρχή θα λαμβάνει υπόψη στοιχεία σχετικών έργων 
που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη.  

• βιογραφικά, στην Ελληνική Γλώσσα (μέχρι 2 σελίδες), των ατόμων που συνθέτουν την Ομάδα 
Έργου. Τα βιογραφικά θα πρέπει να καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις της Ομάδας Έργου, όπως αυτή 
περιγράφεται στο κεφάλαιο 2.2.6 της παρούσας διακήρυξης.  
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Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7 
οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν εν ισχύ πιστοποιητικά από κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόμιμου εκπροσώπου. και τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο 
ισχύος . 

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

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

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

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

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

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

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σν) 

Κ1 Κατανόηση του αντικειμένου, των απαιτήσεων και των στόχων του 
Έργου, ενσωμάτωσή τους στην τεχνική προσφορά. 

20% 

 

Κ2 Εντοπισμός, ανάλυση και τρόποι πρόβλεψης/αποφυγής/επίλυσης 
προβλημάτων, κινδύνων και κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του 
έργου. 

20% 
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Κ3 Ποιότητα, σαφήνεια και αποτελεσματικότητα προτεινόμενης 
μεθοδολογίας και ανάλυσης της κάθε φάσης/δραστηριότητας του 
έργου και των παραδοτέων αυτού.  

30% 

Κ4 Ανάλυση, ορθότητα του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος και 
συμβατότητα αυτού με την προτεινόμενη μεθοδολογία και τις 
συμβατικές απαιτήσεις. 

10% 

Κ5 Οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ομάδας Έργου. Σαφήνεια 
κατανομής αρμοδιοτήτων. Ανάλυση και ορθότητα τεκμηρίωσης αυτών.  

20% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                                                       100% 

 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς 
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Η 
βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός 
από τη βαθμολογία, και τη λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο.  

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις 
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το 
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική (τελική) βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :  

B ΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3+σ4*Κ4+σ5*Κ5 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο 
της προσφερθείσας τιμής  προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος 
αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.  

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή 

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς (Β ΤΠ) 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα της Διακήρυξης για  
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . 

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





 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών 
Σελίδα 25 από 88 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

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

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τα 
άρθρα 22 και 36 του Νόμου 4412/2016, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να 
υπογράφουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά 
μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής 
τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην 
οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής 
ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη 
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

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

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

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. Το κείμενο της Τεχνικής Προσφοράς δεν πρέπει 
να ξεπερνά τον αριθμό των εκατό (100) σελίδων, σε διαστάσεις χαρτιού Α4. Από τον περιορισμό των εκατό 
(100) σελίδων εξαιρούνται γενικά, πίνακες, σχέδια και χάρτες που τυχόν συνοδεύουν την Τεχνική 
Προσφορά.  

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

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





 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών 
Σελίδα 26 από 88 

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

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

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

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

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

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα 
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 
πρωτοτύπων. 

Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά 
γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 
οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

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

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην 
παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης, 
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Παράρτημα ΙΙ. Aπό τις 02.05.2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint 
(https://espdint.eprocurement.gov.gr/ ) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και 
διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις αναρτημένες στον ως άνω διαδικτυακό τόπο οδηγίες- 
ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για 
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή 
υπογραφή. 

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

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι και 
συντάσσεται σύμφωνα με το πρότυπο «Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς» του Παραρτήματος ΙΙΙ της 
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πως οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα 
των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα Ι. 

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

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, όπως 
ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα VIII της διακήρυξης:  

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των προσφερόμενων 
υπηρεσιών, βάσει της τιμής αναφοράς, που είναι 451.048,39 €, πλέον ΦΠΑ. 

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί 
ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική 
φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με τρία (3) δεκαδικά ψηφία 
(αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την ως 
άνω τιμή αναφοράς 451.048,39 €, €, πλέον ΦΠΑ για τις αντίστοιχες προς παροχή υπηρεσίες. 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα 
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική 
οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το  
αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος VIII,.που 
επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. 

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

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

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

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την 
επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της 
σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο 1.3 της παρούσας 
διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 10 μηνών 
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

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

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

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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

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

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

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

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

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
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η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

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

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

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

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
την 20/11/2020, ημέρα Παρασκευή 2020και ώρα 11:00 π.μ. 

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

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

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

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

Ειδικότερα : 

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

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των 
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό 
για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια 
αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 
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γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 
εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών  που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή 
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη 
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.  

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή 
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των 
οικονομικών φορέων και τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω 
απόφαση. 

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω 
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

Σημειώνεται ότι όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία 
επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

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

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

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

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

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

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

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

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

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

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

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια 
επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 
σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  
ποσοστό 20% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 30% στην περίπτωση μικρότερης 
ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, 
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

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

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

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





 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών 
Σελίδα 33 από 88 

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

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

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

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

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

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

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

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

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

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

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

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

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

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  
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Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

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

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

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

 Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως 
και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον 
προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της 
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη 
συζήτηση της προσφυγής. 

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

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

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

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

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

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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





 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών 
Σελίδα 35 από 88 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016, (βλ. Παράρτημα IX). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

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

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

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

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016. 

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

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Σε περίπτωση που ο 
ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική 
επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οφείλει, επί πλέον, να καλύψει με σχετικές ενέργειες 
και το/τα θέμα/τα αυτό/τά. 

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

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

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης και σχετικής εισήγησης, σύμφωνα με τα άρθρα 216 και 221 του Νόμου 4412/2016. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

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

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

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

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις ισόποσες δόσεις με την υποβολή των 

αντίστοιχων παραδοτέων.  

α) Με την υποβολή του παραδοτέου Π4.6.1.Α κατόπιν ελέγχου επάρκειας και πληρότητας θα καταβληθεί 

το 25% του συνολικού τιμήματος.  

β) Με την υποβολή των παραδοτέων Π4.6.1.Β και Π4.6.5.Α κατόπιν ελέγχου επάρκειας και πληρότητας θα 

καταβληθεί το 30% του συνολικού τιμήματος . 

γ) Με την υποβολή του παραδοτέου Π4.6.5.Β και του παραδοτέου Π4.6.5.Γ, κατόπιν ελέγχου επάρκειας 

και πληρότητας θα καταβληθεί το 20% του συνολικού τιμήματος.  

δ) Με την ολοκλήρωση του έργου, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας θα 

καταβληθεί το υπόλοιπο 25% του συνολικού τιμήματος.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή.  

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

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

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

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

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

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

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

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
 

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

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

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

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 
των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης.  

Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής 
αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις 
περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Νόμου 4412/2016 οργάνου, εντός 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. 
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν 
κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή 
από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα 
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  
Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων/Διεύθυνση Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου 
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, Γενικό 
Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην 
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για 
ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό 
τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση  δύνανται να ορίζονται 
και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους 
οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την 
περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής, σε εφαρμογή του άρθρ. 216, παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

 

6.2  Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.  

Για την υποβολή των επί μέρους παραδοτέων ορίζονται ενδιάμεσες προθεσμίες ως εξής:  

α) Το Παραδοτέο Π4.6.1.A θα υποβληθεί σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.  

β) Τα Παραδοτέα Π4.6.1.Β και Π4.6.5.A θα υποβληθούν σε 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.  

γ) Τα Παραδοτέα Π4.6.5.Β και Π4.6.5.Γ θα υποβληθούν σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Η ολοκλήρωση του έργου θα γίνει μετά και την 6-μηνη πιλοτική λειτουργία/επίδειξη καθώς και την 
εκπαίδευση των υπαλλήλων στη χρήση και λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Έγκαιρης 
Προειδοποίησης Πλημμυρών στην Λεκάνη Απορροής του π. Έβρου/Μαρίτσα. 

6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου, σε εφαρμογή του άρθρ. 217, παρ. 2. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της 
σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα 
ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη 
λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 
5.2.2 της παρούσας. 
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6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η 
επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι 
απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για 
την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα 
με τις παραγράφους 3 και 4. του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε 
τμηματικές παραλαβές. 

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

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση. Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη 
των οριζομένων στο άρθρο 220 του ν.4412/2016. 

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 
παραδοτέου και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής που ορίζει ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις της 
σύμβασης ή εισήγηση για παραλαβή με παρατηρήσεις στην περίπτωση που δεν καλύπτονται, θεωρείται 
ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 
άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του έργου, και με δεδομένη των αλληλεξάρτηση των παραδοτέων μεταξύ 
τους και με σκοπό να επιτευχθεί το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε 
όλες εκείνες τις ενέργειες προκειμένου να προσαρμόζει τα παραδοτέα ώστε να διασφαλίζεται η 
συμβατότητα μεταξύ τους και η λειτουργικότητα του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Πλημμύρας. 

 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

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

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Integrated actions for joint coordination and 
responsiveness to flood risks in the Cross Border area» (Ακρωνύμιο: FLOODGUARD), στο οποίο η Γενική 
Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων (ΓΓΦΠ&Υ) συμμετέχει ως Δικαιούχος Εταίρος, το οποίο 
έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-
2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 2: A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area και στον 
Ειδικό Στόχο 3: «To improve CB cooperation on flood risk management plans at river basin level». 

Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει τις διεθνείς λεκάνες απορροής των διασυνοριακών ποταμών Στρυμόνα-
Στρούμα, Νέστου-Μέστα, Άρδα-Άρντα και Έβρου -Μαρίτσα. Η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων 
πλημμύρας είναι υψηλής σημασίας για την υπό μελέτη περιοχή γιατί επηρεάζει μεγάλο αριθμό 
πληθυσμού καθώς και χρήσεις γής και των δύο κρατών. Το έργο FLOODGUARD επικεντρώνεται στις 
προκλήσεις διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας μέσω ολοκληρωμένων δράσεων με κοινό συντονισμό και 
ανταπόκριση στους κινδύνους πλημμύρας στη διασυνοριακή περιοχή. Η δράση αυτή μπορεί να συμβάλει 
στην προσαρμογή της περιοχής μελέτης στην κλιματική αλλαγή και στη δημιουργία κατάλληλης υποδομής 
για την περαιτέρω διερευνησή της.   

Οι προτεινόμενες δράσεις αποτελούν Μέτρα των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) των 
Υδατικών Διαμερισμάτων Ανατολικής Μακεδονίας (EL11), Θράκης πλην της Λεκάνης Απορροής π. Έβρου 
(EL12)  και της Λεκάνης Απορροής π. Έβρου, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων 
και έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Κύριος στόχος του έργου FLOODGUARD, είναι η ενίσχυση του Επιχειρησιακού και Τακτικού επίπεδου των 
Διοικητικών Αρχών των δύο εμπλεκόμενων κρατών ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματικός και κοινός 
συντονισμός στη Διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας στη διασυνοριακή περιοχή.  

Αναλυτικά παρατίθενται οι επί μέρος στόχοι: 

(1) Η καθιέρωση μιας κοινής θεσμικής προσέγγισης για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας μέσω της 
δημιουργίας μιας κοινής ομάδας εργασίας με στόχευση στην πρόληψη και τη λήψη μέτρων σε 
περιπτώσεις πλημμυρών.  

(2) Η αύξηση της τεχνικής και της διοικητικής ικανότητας των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας με την 
δημιουργια δομών εκπαίδευσης και στις δυο χώρες. Ο σκοπός θα επιτευχθεί με κοινές εκπαιδεύσεις, 
προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού κατάρτισης, καθώς και επεξεργασία διμερών προτύπων και 
επιχειρησιακών διαδικασιών για δράσεις στον τομέα της ετοιμότητας και της λήψης μέτρων σε 
περιπτώσεις πλυμμήρας.· 

(3) Η δημιουργία αποτελεσματικών υποδομών πληροφορικής. Το πληροφοριακό σύστημα έγκαιρης 
προειδοποίησης πλημμύρας στην λεκάνη απορροής του π. Εβρου αποτελεί για την περιοχή μια υποδομή η 
οποία, μέσω της συλλογής δεδομένων (ανάπτυξη κοινού περιφερειακού συστήματος διαχείρισης βάσεων 
δεδομένων), αναλύσεων σε περιβάλλον GIS, λειτουργίας ενός συστημάτος έγκαιρης προειδοποίησης με 
ταυτόχρονη παραγωγή χαρτών πλημμύρας σε ημερήσια βάση, θα προσθέτει αξία στον προγραμματισμό 
και τη μελλοντική εξέλιξη των εθνικών πολιτικών των δύο χωρών στον τομέα της διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας.  

 

Για την υλοποίηση του έργου, η ΓΓΦΠ&Υ συνεργάζεται με τους λοιπούς εταίρους του Προγράμματος, οι 
οποίοι είναι πέντε (5) φορείς από τη Βουλγαρία και ένας (1) επιπλέον φορέας από την Ελλάδα, σύμφωνα 
με την από 22/03/2019 Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας (Partnership Agreement) μεταξύ του Επικεφαλής 
Εταίρου - Δικαιούχου και των Εταίρων / Δικαιούχων του έργου (ΑΔΑΜ: 20REQ006177730). 
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Το πρόγραμμα δομείται σε έξι (6) Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) ως ακολούθως: 

ΠΕ Τίτλος ΠΕ 

1 Διαχείριση και Συντονισμός Έργου  

2 Επικοινωνία και Διάχυση 

3 Ίδρυση Κοινής Όμάδας Εργασίας για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση Πλημμυρών 

4 Δράσεις Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για τον Μετριασμό των Κινδύνων Πλημμύρας και Δομές 
Πληροφοριών 

5 Κατασκευή ενός Κοινού Κέντρου Εκπαίδευσης και Πιλοτικές Δράσεις 

6 Δράσεις εκτός της Περιοχής Ενδιαφέροντος του Προγράμματος 

 

Κάθε Εταίρος συμμετέχει σε διάφορα Πακέτα Εργασίας. Η εν λόγω διακήρυξη αφορά σε εργασίες που 
οφείλει να διεκπεραιώσει η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων στο πλαίσιο του 
Πακέτου Εργασίας 4. 

Ο συνολικός Π/Υ του Έργου ανέρχεται στα 4.482.557,86 ευρώ, ενώ ο Π/Υ του Έργου με Δικαιούχο την 
ΓΓΦΠ&Υ ανέρχεται στα 736.950,00 ευρώ.  

Η συνολική διάρκεια του έργου FLOODGUARD είναι 36 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 
Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) στις 1.4.2019. 

Στο πλαίσιο του έργου FLOODGUARD και παράλληλα με την υπό ανάθεση σύμβαση προβλέπεται να 
εγκατασταθεί στα γραφεία της ΓΓΦΠ&Υ στην Αθήνα όλος ο απαιτούμενος εξοπλισμός ΤΠΕ για να 
μπορέσουν να εγκατασταθούν τα παραδοτέα της υπό ανάθεση σύμβασης.  

 

Α.1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σκοπός της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών προς την Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος 
και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Αναθέτουσα Αρχή) ώστε να δημιουργηθεί και 
να εγκατασταθεί στο G-cloud του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας το Πληροφοριακό Σύστημα 
Έγκαιρης Προειδοποίησης Πλημμυρών του Πακέτου Εργασίας 4 στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου 
FLOODGUARD.  
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Στο παρακάτω Σχήμα παρουσιάζονται τα επιμέρους τμήματα του Πληροφοριακού Σύστηματος Εγκαιρης 
Προειδοποίησης Πλημμυρών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες διαρθρώνονται στα ακόλουθα Παραδοτέα:  

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
(ΠΑΚΕΤΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ.4) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ σε € 

ΑΞΙΑ ΠΡΟ 
ΦΠΑ σε € 

ΦΠΑ (24%) 
σε € 

Π4.6.1 Συλλογή δεδομένων, αξιολόγηση και αναλύσεις 195.000,00€ 157.258,06€ 37.741,94€ 

Π4.6.1A Ανάλυση κλιματικής αλλαγής 10.000,00€ 8.064,52€ 1.935,48€ 

Π4.6.1Β 

Υψηλής ανάλυσης ψηφιακό μοντέλο εδάφους (DEM) 
παραγωγής για την παραποτάμια περιοχή του π.  

Έβρου ώστε να χρησιμοποιηθεί από τα υδραυλικά 
μοντέλα  

185.000,00€ 149.193,55€ 35.806,45€ 

 

 

Υποσύστημα Σ3 
Σύστημα 

διαχείρισης 
δεδομένων, 

πληροφοριών και  
προειδοποιήσεων/ 

συναγερμών 

Υποσύστημα 

Σ1 Υδρολογικό 

μοντέλο 

 

Υποσύστημα Σ2 
Υδραυλικό 

μοντέλο 
 

Υποσύστημα Σ4 
Σύστημα 

Διαχείρισης 
Πληροφοριών και 

Ιστοσελίδας 

Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους 
(DEM) 

 
Μετεωρολογική Πρόβλεψη 
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
(ΠΑΚΕΤΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ.4) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ σε € 

ΑΞΙΑ ΠΡΟ 
ΦΠΑ σε € 

ΦΠΑ (24%) 
σε € 

Π4.6.5 Εργαλεία και δομές πληροφοριών 364.300,00€ 293.790,32€ 70.509,68€ 

Π4.6.5A 

Μετεωρολογική προσομοίωση και πρόβλεψη 
μετεωρολογικών μεταβλητών έως 5 ημερών σε 

κλίμακα 5 * 5 χιλιομέτρων για ολόκληρη τη λεκάνη 
απορροής π. Έβρου/Μαρίτσα  

44.300,00€ 35.725,81€ 8.574,19€ 

Π4.6.5B 

Υδρολογική μοντελοποίηση των διασυνοριακών 
λεκανών, Υδραυλική προσομοίωση της λεκάνης π.  
Έβρου / Μαρίτσα  βάσει των αποτελεσμάτων του 

υδρολογικού μοντέλου, Σενάρια διόδευσης 
πλημμυρών με χρήση κατάλληλου λογισμικού  
μοντελοποίησης κοίτης και παραγωγή χαρτών 

πλημμύρας  

200.000,00€ 161.290,32€ 38.709,68€ 

Π4.6.5Γ 

Αυτοματοποιημένο διαδικτυακό σύστημα για 
έγκαιρη προειδοποιήση σε περίπτωση πλημμυρών 

με τη σύνδεση μετεωρολογικών προβλέψεων, 
στάθμης νερού, μοντέλων πρόβλεψης και 

δεδομένων τηλεμετρίας για την ανάπτυξη του 
αλγόριθμου έγκαιρης προειδοποίησης και στη 

συνέχεια την ενεργοποίηση ειδοποιήσεων πάνω από 
συγκεκριμένα όρια. Χρήση λογισμικού που 

ενσωματώνει όλα τα παραπάνω και εκπαιδεύσεις 
και συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Αναθέτουσα 

Αρχή  

120.000,00€ 96.774,19€ 23.225,81€ 

 
ΣΥΝΟΛΑ 559.300,00€ 451.048,39€ 108.251,61€ 

 

Το φυσικό αντικείμενο της υπό ανάθεση Σύμβασης ανά ενότητα εργασιών - Παραδοτέο αναλύεται 
ειδικότερα: 

Π4.6.1 Συλλογή δεδομένων, αξιολόγηση και αναλύσεις 

Π4.6.1.A Ανάλυση Κλιματικής Αλλαγής  

Το έργο συμβάλει στον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης, αυξάνοντας την ικανότητα της διασυνοριακής 
περιοχής να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή και να μετριάσει τις επιπτώσεις της, μειώνοντας τους 
φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους της περιοχής και ενισχύοντας τις ικανότητες αντίδρασης των 
τοπικών φορέων.  

Η μελέτη για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή της λεκάνης απορροής του π. Έβρου έχει 
ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι οι υδατικοί πόροι συνδέονται άμεσα με το κλίμα, καθώς ο υδρολογικός 
κύκλος εξαρτάται σημαντικά από κλιματικούς παράγοντες, άρα και οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής 
συνδέονται άμεσα με το πρόβλημα. Ειδικότερα, οι αλλαγές στη θερμοκρασία, στην κατανομή των 
βροχοπτώσεων και στο λιώσιμο των πάγων έχουν επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα των υδάτινων πόρων. Η 
μελέτη θα εντοπίσει τους κρίσιμους παράγοντες επίδρασης, όπως την αύξηση της θερμοκρασίας που 
οδηγεί σε αύξηση των υδατοπτώσεων, αλλά ταυτόχρονα και σε εντονότερα φαινόμενα εξάτμισης. Αν και 
δεν είναι γνωστό ποιο φαινόμενο είναι ισχυρότερο, είναι σίγουρο ότι το αποτέλεσμα οδηγεί σε μια 
περιοχή με αρκετά υψηλότερα ποσοστά υγρασίας. Παράλληλα, στο πλαίσιο της μελέτης  θα ληφθούν 
υπόψη οι αλλαγές στα χαρακτηριστικά της βροχόπτωσης και της εξάτμισης, καθόσον αυτές επιφέρουν 
αλλαγές στους ρυθμούς φόρτισης των υπόγειων υδάτων και στις παροχές των ποταμών. 

Επίσης η μελέτη θα περιλαμβάνει συμπεράσματα για την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην εδαφική 
υγρασία και κατ’ επέκταση στη διήθηση νερού στα υπόγεια υδάτινα σώματα. Τα ακραία καιρικά 
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φαινόμενα, όπως η έντονη βροχόπτωση και οι πλημμύρες παρεμποδίζουν την αποθήκευση νερού 
οδηγώντας σε μεγάλες απώλειες. Επιπλέον, θα εξεταστεί η επίδραση (α) της αύξησης της θερμοκρασίας 
των υδάτων και της έντασης της βροχόπτωσης, (β) της επιμήκυνσης των περιόδων ξηρασίας (φαινόμενα 
που αναμφισβήτητα επιδεινώνουν πολλές μορφές ρύπανσης των υδάτων) και (γ) της ανόδου της στάθμης 
της θάλασσας και των ποταμών.  

Στόχος του παραδοτέου είναι η συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση ποιοτικών και ποσοτικών 
κλιματολογικών παραμέτρων όπως (μέση ετήσια θερμοκρασία σε οC, μέση ετήσια κατακρήμνιση σε mm, 
μέση θερμοκρασία του ψυχρότερου μήνα σε οC , μέση θερμοκρασία του θερμότερου μήνα σε οC, 
ημερήσιο Θερμοκρασιακό Εύρος, ετήσιο Θερμοκρασιακό Εύρος) από δευτερογενείς πηγές, ώστε να 
αποτυπωθεί με ακρίβεια η υφιστάμενη κατάσταση και οι δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
στην περιοχή μελέτης. Παράλληλα, τα συμπεράσματα της μελέτης θα ενισχυθούν από εκτεταμένη 
βιβλιογραφική ανασκόπηση καλών πρακτικών αντιμετώπισης αντίστοιχων φαινομένων με αυτά που θα 
εντοπιστούν από την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης. Τέλος, θα εξαχθούν συμπεράσματα και 
θα προταθούν ενδεικτικές διαδικασίες αντιμετώπισης των φαινομένων αυτών με τεχνικά άρτιο τρόπο, τις 
οποίες θα επεξεργαστούν και θα λάβουν υπόψη τους οι άλλες ομάδες έργου που ακολουθούν και στα 
σχετικά παραδοτέα. 

Σημειώνεται ότι ο το Εθνικό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας και Υδρολογίας της Βουλγαρίας, το οποίο 
συμμετέχει ως Εταίρος στο πρόγραμμα, πρόκειται να προβεί σε: 

 Ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων για την κλιματική αλλάγή σε συνδυασμό με τον κίνδυνο 
πλημμύρας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη εστιάζοντας στην Βαλκανική χερσόνησο, και, 

 Εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον πλημμυρικό κίνδυνο στην Νότια Βουλγαρία. 
 
Το Παραδοτέο Π.4.6.1.Α αποτελείται από τις παρακάτω επιμέρους εργασίες: 
 

α/α Παραδοτέο 

Π4.6.1.A Ανάλυση κλιματικής αλλάγης  

 

  Ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των κλιματικών παραμέτρων στην περιοχή  

 Καθορισμός Δεικτών της κλιματικής αλλάγής στην περιοχή 

 Δημιουργία σεναρίων κλιματικής αλλαγής. 

 Προτάσεις προστασίας της περιοχής από την απειλή της κλιματικής αλλαγής  

 

Π 4.6.1.Β Υψηλής ανάλυσης ψηφιακό μοντέλο εδάφους (DEM) για την παραποτάμια περιοχή του π.  

Έβρου  

Η δημιουργία ενός υψηλής ανάλυσης (<1,0m) Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους (DEM) σε μία ζώνη κατά 
μήκος του π. Έβρου είναι ζωτικής σημασίας για το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης (Σύστημα Έγκαιρης 
Προειδοποίησης Πλημμύρας (ΣΕΠΠ)). Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα του υδραυλικού μοντέλου και η 
λεπτομερής και ακριβής προσομοίωση αναφορικά με τα τμήματα υπερχείλισης των αναχωμάτων μαζί με 
την διόδευση του πλημμυρικού κύματος εξαρτώνται από την ποιότητα του DEM. 

Η θέση του ποταμού και οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή περιόριζουν τη διεξαγωγή 
επίγειας τοπογραφικής αποτύπωσης. Επιπλέον, χαρακτηριστικά όπως η υψηλή τοπική βλάστηση, οι 
ελώδεις περιοχές και η υπάρχουσα γεωμορφολογία εμποδίζουν τόσο την προσέγγιση όσο και τις 
μετρήσεις στην περιοχή. 
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Για την παραγωγή του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους θα χρησιμοποιηθούν δορυφορικά πολυφασματικά 
δεδομένα στέρεο (πρόσφατες λήψεις που θα είναι τουλάχιστον του προηγούμενου εξαμήνου) πολύ 
υψηλής ανάλυσης (μέγεθος pixel τη στιγμή της λήψης 30 cm)και διαχρονικά δεδομένα ραντάρ (τύπου 
SAR), τα οποία παρέχουν ανάλυση 0,25m που διευκολύνουν τη συνεχή παρακολούθηση της περιοχής 
ανεξάρτητα από τη φωτεινότητα (ημέρα / νύχτα) και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. 
Σε περίπτωση που τα ανωτέρω δεν είναι εφικτά και προκειμένου να επιτευχθεί η παραγωγή υψηλής 
ανάλυσης (<1,0m) DEM, δύναται να χρησιμοποιηθεί και όποιαδήοτε άλλη πηγή δεδομένων. Τα δεδομένα 
πρέπει είναι ραδιομετρικά, ατμοσφαιρικά και γεωμετρικά διορθωμένα, γεωαναφερμένα στο ΕΓΣΑ ’87 με 
ακρίβεια μικρότερη του ενός εικονοστοιχείου, να έχουν ελάχιστη νεφοκάλυψη (<1%) και τη στιγμή της 
λήψης η στάθμη του ποταμού να είναι στα χαμηλότερα σχετικά επίπεδα.  
 
Η περιοχή για την οποία θα δημιουργηθεί το DEM κατα μήκος του ποταμού Έβρου, είναι συνολικού 
εμβαδού περίπου 800 km2 και θα περιλαμβάνει τις παρακάτω εκτάσεις με τις επιμέρους εκτιμήσεις 
έκτασης:  
α) Ορμένιο - Καστανιές, περιοχή = 50 km2 

β) Βίσσα - Κορνοφωλιά έκταση = 205 km2 

γ) Λυκόφι - Δέλτα, έκταση = 310 km2 

δ) Άρδα, περιοχή = 68 km2 

ε) Ερυθροπόταμο, περιοχή = 50 km2 

στ) Ποτιστικό ρέμα (Μάνδρας), έκταση = 5 km2 

ζ) Καμηλοπόταμος, έκταση = 2 km2 

η) Διαβολόρεμα, περιοχή = 5 km2 

i) Μέγα Ρέμα, περιοχή = 5 km2 

σε συνδυασμό με τις κατακλυζόμενες περιοχές του δυσμενέστερου σεναρίου όπως έχουν προκύψει κατά 
την εκπόνηση της μελέτης: «Σχεδίο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της Λεκάνης Απορροής π. Έβρου – 
Εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ» και ειδικότερα κατά το 2ο Στάδιο αυτής: «Κατάρτιση Χαρτών 
Επικινδυνότητας και Χαρτών Κινδύνου Πλημμύρας». 

Όσον αφορά τη χρήση και επεξεργασία των δορυφορικών εικόνων, εκτιμάται ότι οι δορυφορικές εικόνες 
με τα επεξεργασμένα γεωχωρικά δεδομένα θα καταγράψουν την επιφάνεια του εδάφους και διάφορα 
χαρακτηριστικά σημεία (π.χ. αντιπλημμυρικά αναχώματα) με μεγάλη ακρίβεια. Συγκεκριμένα, εκτιμάται 
ότι η δυνατότητα λήψης ενός απλού στερεοσκοπικού ζεύγους για κάλυψη της ίδιας περιοχής με μια σειρά 
διαδοχικών εικόνων (π.χ. 25 εικόνων) διαφορετικής προοπτικής, μπορεί να προσφέρει υψηλής ποιότητας 
και πληρότητας γεωχωρικά προϊόντα κατά τη χαρτογράφηση 3D. Μεταξύ αυτών είναι το πυκνό ψηφιακό 
μοντέλο επιφάνειας και εδάφους (πυκνό DSM / DTM), καθώς και λεπτομερή τρισδιάστατα μοντέλα της 
περιοχής μελέτης (3D μοντέλα), καλύπτοντας ταυτόχρονα τις ανάγκες ταξινόμησης και αναγνώρισης.  

 

Το Παραδοτέο Π4.6.1.Β δομείται σε επιμέρους υποπαραδοτέα όπως στον πίνακα που ακολουθεί: 

α/α Παραδοτέο 

Π4.6.1.Β 

 

Δημιουργία υψηλής ανάλυσης ψηφιακού μοντέλου εδάφους (DEM)  για τη λεκάνη 
απορροής του ποταμού π.  Έβρου ώστε να χρησιμοποιηθεί από τα υδραυλικά μοντέλα 
(σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν την παρούσα). 

Υποπαραδοτέα 

Π4.6.1.Β.i Προμήθεια Δορυφορικών εικόνων 
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Π4.6.1.Β.ii Επεξεργασία εικόνας και επικύρωση τελικού DEM 

  Παραγωγή και επεξεργασία ψηφιακών ορθοφωτογραφιών μεγάλης κλίμακας 

  Υψομετρικό μοντέλο εδάφους (digital terrain model) της περιοχής με αφαίρεση των 
σφαλμάτων που προκύπτουν από την ύπαρξη υψηλής βλάστησης, (παραποτάμιες 
συστάδες δέντρων, κλπ.).  

  Επιλογή και αποτύπωση κατάλληλων σημείων ελέγχου (ground control points) για 
την υψομετρική του συνόρθωση. Η επιδιωκόμενη υψομετρική ακρίβεια είναι <1,0m 

  Παραγωγή Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους (DEM) υψηλής ακρίβειας. 

 

Με το πέρας των εργασιών, όλες οι δορυφορικές εικόνες που προμηθέυτηκε ο Ανάδοχος περιέρχονται 
στην κυριότητα της Αναθέτουσας Αρχής.  

Εναλλακτικά, εκτός από την αγορά δορυφορικών εικόνων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Ανάδοχο 
οποιαδήποτε άλλη μέθοδος η οποία θα καταλήγει στη δημιούργια Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους (DEM) 
ισάξιας ποιότητας. 

Π4.6.5 Εργαλεία και δομές πληροφοριών 

Στην παρούσα ενότητα, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει τα εξής παραδοτέα: 

Π4.6.5.Α: Μετεωρολογική προσομοίωση και πρόβλεψη μετεωρολογικών μεταβλητών έως 5 ημερών σε 
κλίμακα 5 * 5 χιλιομέτρων για ολόκληρη τη λεκάνη απορροής π. Έβρου/Μαρίτσα 

Π4.6.5.B Υδρολογική μοντελοποίηση και Υδραυλική προσομοίωση διόδευσης πλημμύρας στη 
διασυνοριακη λεκανή απορροής π.  Έβρου / Μαρίτσα  Σενάρια διόδευσης πλημμυρών με χρήση 
κατάλληλου λογισμικού  μοντελοποίησης κοίτης και παραγωγή χαρτών πλημμύρας 

Π4.6.5.Γ Αυτοματοποιημένο διαδικτυακό σύστημα για έγκαιρη προειδοποιήση σε περίπτωση πλημμυρών 
με τη σύνδεση μετεωρολογικών προβλέψεων, στάθμης νερού, μοντέλων πρόβλεψης και δεδομένων 
τηλεμετρίας για την ανάπτυξη του αλγόριθμου έγκαιρης προειδοποίησης και στη συνέχεια την 
ενεργοποίηση ειδοποιήσεων πάνω από συγκεκριμένα όρια. Χρήση λογισμικού που ενσωματώνει όλα τα 
παραπάνω και εκπαιδεύσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Αναθέτουσα Αρχή  

Ειδικότερα για τα δύο τελευταία Παραδοτέα, σημειώνεται ότι οι διαδικασίες υδρολογικής και υδραυλικής 
μοντελοποίησης θα συνδυαστούν και θα δώσουν την απαιτούμενη πληροφορία στο σύστημα έγκαιρης 
προειδοποίησης σε πραγματικό χρόνο, ενώ το σύστημα διαχείρισης πληροφοριών και η πύλη θα είναι η 
πλατφόρμα για την επικοινωνία. Το υποσύστημα Σ1 και Σ2 ανήκουν στο Παραδοτέο: Π4.6.5.B Υδρολογική 
μοντελοποίηση και Υδραυλική προσομοίωση διόδευσης πλημμύρας στη διασυνοριακη λεκανή 
απορροής π.  Έβρου / Μαρίτσα  Σενάρια διόδευσης πλημμυρών με χρήση κατάλληλου λογισμικού  
μοντελοποίησης κοίτης και παραγωγή χαρτών πλημμύρας. Το υποσύστημα Σ3 και Σ4 ανήκουν στο 
Παραδοτέο: Π4.6.5.Γ Αυτοματοποιημένο διαδικτυακό σύστημα για έγκαιρη προειδοποιήση σε 
περίπτωση πλημμυρών με τη σύνδεση μετεωρολογικών προβλέψεων, στάθμης νερού, μοντέλων 
πρόβλεψης και δεδομένων τηλεμετρίας για την ανάπτυξη του αλγόριθμου έγκαιρης προειδοποίησης 
και στη συνέχεια την ενεργοποίηση ειδοποιήσεων πάνω από συγκεκριμένα όρια. Χρήση λογισμικού 
που ενσωματώνει όλα τα παραπάνω και εκπαιδεύσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Αναθέτουσα 
Αρχή. Τα δύο ανωτέρω παραδοτέα είναι αυτόνομα αλλά αλληλένδετα συνδεδεμένα μεταξύ τους για τη 
λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Εγκαιρης Προειδοποίησης Πλημμυρών. 
 

Για τη διασύνδεση των Σ1, Σ2 και Σ3, Σ4 απαιτείται η δομηση/προμήθεια ειδικού λογισμικού (dashboard 
manager), το οποίο: 
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 Ενσωματώνει όλες τις διαδικασίες. 

 Μεταφέρει/ παρουσιάζει τα δεδομένα μέσω ενός  ειδικού πίνακα εργαλείων (specific dashboard) σε 
διάφορες μορφές, όπως γραφήματα, στάθμες και βάθη ροής, προειδοποιήσεις, πλημμυρισμένες 
περιοχές κλπ. 

 Είναι παρόμοιο ή συμβατό με εργαλεία και μοντέλα που χρησιμοποιούνται στο βουλγαρικό και στο 
τουρκικό τμήμα της λεκάνης απορροής του π. Έβρου/ Μαρίτσας. 

Π4.6.5.Α Μετεωρολογική προσομοίωση και πρόβλεψη μετεωρολογικών μεταβλητών έως 5 ημερών σε 

κλίμακα 5 * 5 χιλιομέτρων για ολόκληρη τη λεκάνη απορροής π. Έβρου/Μαρίτσα  

Η διαθεσιμότητα έγκαιρων και αξιόπιστων επιχειρησιακών μετεωρολογικών προβλέψεων είναι 

απαραίτητη για την ανάπτυξη και την επιτυχή εφαρμογή ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης 

πλημμύρας. Τα αριθμητικά πρότυπα πρόγνωσης καιρού είναι σε θέση να παράγουν ακριβείς προβλέψεις 

της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας σε σύντομες έως μεσαίες χρονικές περιόδους (3-7 ημέρες). Παρέχουν 

προβλέψεις για διάφορες μετεωρολογικές μεταβλητές, όπως η θερμοκρασία και η υγρασία του αέρα, η 

ταχύτητα και η κατεύθυνση του ανέμου, οι βροχοπτώσεις στην επιφάνεια και άλλες. 

Οι μετεωρολογικές μεταβλητές, κοντά ή στην επιφάνεια, αποτελούν τα δεδομένα εισόδου στο υδρολογικό 

μοντέλο, συμβάλοντας στον προσδιορισμό των υδρολογικών παραμέτρων που απαιτούνται για την 

υδραυλική προσομοίωση της πλημμύρας. Με αυτό τον τρόπο, το υδρολογικό μοντέλο θα δώσει τη 

βέλτιστη εκτίμηση για τις παροχές/απορροές και τα πιθανά πλημμυρικά γεγονότα σε διάφορα σενάρια 

που αντιστοιχούν στις αντίστοιχες μετεωρολογικές συνθήκες. 

Σήμερα, η επιχειρησιακή πρόγνωση του καιρού βασίζεται σε ένα συνδυασμό προκαθορισμένων 

προβλέψεων και συνόλων. Οι ντετερμινιστικές προβλέψεις βασίζονται στις καλύτερες διαθέσιμες 

αναλύσεις (δηλαδή στην εκτίμηση των σημερινών μετεωρολογικών συνθηκών) και την ανάλυση, καθώς 

και στη βέλτιστη ρύθμιση του μοντέλου. Εκτιμάται ότι απαιτείται κάναβος με ακμή 5 km για την ευρύτερη 

περιοχή της λεκάνης απορροής π. Έβρου/ Μαρίτσα. Τα δεδομένα πρόβλεψης πρέπει να καλύπτουν 

περίοδο περίπου 3 ημερών. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ο χρόνος που απαιτείται για την ανάκτηση και την 

προεπεξεργασία των δεδομένων εισόδου, την ενσωμάτωση του μετεωρολογικού μοντέλου και την 

επεξεργασία της παραγωγής μοντέλου καιρού. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ακρίβεια της πρόβλεψης των μοντέλων μειώνεται με τον χρόνο λόγω διαφόρων 

παραγόντων, με ένα από τα σημαντικότερα να είναι τα σφάλματα στις αρχικές συνθήκες. Η 

προβλεψιμότητα ορισμένων μεταβλητών, όπως οι κατακριμνήσεις, δύναται να είναι ακόμη μικρότερη 

ανάλογα με την επικρατούσα ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Ωστόσο, τα μετεωρολογικά μοντέλα 

αντιμετωπίζουν αυτή την πρόκληση παρέχοντας ένα σύνολο αριθμητικών παραμέτρων για τον καιρό. 

Αυτές οι αριθμητικές παράμετροι δείχνουν την δυνατότηα πρόβλεψης των μελλοντικών καιρικών 

συνθηκών. Από την άλλη πλευρά, το σύνολο των αριθμητικών καιρικών προβλέψεων είναι εξαιρετικά 

δαπανηρές υπολογιστικά και συνεπώς παράγονται με χαμηλότερη ανάλυση. Ο κάναβος ακμής 5 km 

εκτιμάται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιχειρησιακά στην περιοχή ενδιαφέροντος ώστε να 

εξασφαλιστεί η κάλυψη των καιρικών προβλέψεων με προοπτική ορίζοντα πέντε (5) ημερών. 

Το Παραδοτέο Π4.6.5.Α δομείται σε επιμέρους υποπαραδοτέα όπως στον πίνακα που ακολουθεί: 

α/α Παραδοτέο 

Π4.6.5.Α 

 

Μετεωρολογική προσομοίωση και πρόβλεψη μετεωρολογικών μεταβλητών έως 5 
ημερών σε κλίμακα 5*5 χιλιομέτρων για ολόκληρη τη λεκάνη απορροής π. 
Έβρου/Μαρίτσα 
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Υποπαραδοτέα 

Π4.6.5.Α.i  Εγκατάσταση και βαθμονόμηση του αριθμητικού μοντέλου πρόγνωσης καιρού με 
σκοπό την παραγωγή προκαθορισμένων προβλέψεων 3 ημερών με οριζόντια 
απόσταση 5 χλμ. στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης απορροής της Μαρίτσας/ 
Έβρου.  

 Δημιουργία των απαραίτητων προγραμμάτων για την επεξεργασία των αιτιολογικών 
και συνθετικών μετεωρολογικών προβλέψεων που θα παρασχεθούν στο υδρολογικό 
μοντέλο στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης απορροής της Μαρίτσας/ Έβρου.  

 Ανάπτυξη των απαραίτητων προγραμμάτων (scripts) για την αυτοματοποιημένη και 
λειτουργική: α) χρήση του αριθμητικού μοντέλου πρόγνωσης καιρού (ανάκτηση 
δεδομένων εισόδου, προεπεξεργασία, εκτέλεση μοντέλου, μεταποίηση), β) 
ανάκτηση και επεξεργασία των προβλέψεων του συνόλου του συστήματος NCEP/ 
Global Ensemble Forecast System (με απόσταση 0,5 x 0,5 βαθμών) για την παροχή 
προβλέψεων σε σύνολο 5 ημερών και την εκτίμηση της προβλεπόμενης 
αβεβαιότητας στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης απορροής της Μαρίτσας/ Έβρου 
και γ) της διάδοσης των προβλέψεων καιρού.  

 Δημιουργία ένός ολοκληρωμένου συστήματος προβλέψεων για τις καιρικές 
συνθήκες. 

 Δημιουργία αρχείων σε επεξεργάσιμη μορφή για την απευθείας χρήση τους ως 
αρχεία εισόδου στο υδρολογικό μοντέλο. 

Π4.6.5.Αii Λειτουργική χρήση/ συντήρηση του ολοκληρωμένου συστήματος πρόγνωσης καιρού 

 παραγωγή προκαθορισμένων συνολικών προβλέψεων σε καθημερινή βάση.  

 Ανάκτηση και ποιοτικός έλεγχος των παρατηρήσεων και άλλων δεδομένων για την 
αξιολόγηση των προβλέψεων.  

 Ανάπτυξη αλγορίθμων για την αξιολόγηση των προβλέψεων.  

 Παρακολούθηση της έγκαιρης επιχειρησιακής παραγωγής των μετεωρολογικών 
προβλέψεων 

Π4.6.5.Α.iii Αξιολόγηση των μετεωρολογικών προβλέψεων.  

 Τεχνική Έκθεση για το την επιχειρησιακή λειτουργία και την αξιολόγηση των 
συστημάτων πρόγνωσης καιρού που θα παρέχουν τα προϊόντα καιρού  

 Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού για την άντληση και τον ποιοτικό έλεγχο των 
διαθέσιμων παρατηρήσεων από μετεωρολογικούς σταθμούς που λειτουργούν στην 
περιοχή ενδιαφέροντος 

 Τεχνική Εκθεση για την αξιολόγηση των προϊόντων καιρού για την περιοχή 
ενδιαφέροντος. 

 

Π4.6.5.B Υδρολογική μοντελοποίηση και Υδραυλική προσομοίωση διόδευσης πλημμύρας στη 

διασυνοριακη λεκανή απορροής π.  Έβρου / Μαρίτσα  Σενάρια διόδευσης πλημμυρών με χρήση 

κατάλληλου λογισμικού  μοντελοποίησης κοίτης και παραγωγή χαρτών πλημμύρας 

Το αντικείμενο του παρόντος Παραδοτέου δομείται σε τρεις (3) υποενότητες, όπως περιγράφονται 
παρακάτω: 

Π4.6.5.Β.i Διαχείριση υδρολογικών και υδραυλικών δεδομένων 
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Περιλαμβάνει τη συλλογή, αξιολόγηση και την επεξεργασία των διαθέσιμων δεδομένων, τον καθορισμό 
των απαιτούμενων διεργασιών ανταλλαγής δεδομένων, τη δόμηση της βάσης δεδομένων του 
πληροφοριακού συστήματος και την εισαγωγή των δεδομένων σε αυτή. 

Π4.6.5.Β.ii Υδρολογικό μοντέλο (υπολογισμός των πλημμυρογραφημάτων μέσω στοχαστικής ή 
μαθηματικής προσομοίωσης της βροχόπτωσης-απορροής). 

Το υδρολογικό μοντέλο (υποσύστημα Σ1) περιλαμβάνει την ανάπτυξη/ χρήση συγκεκριμένου λογισμικού 

μοντέλων βροχόπτωσης-απορροής για την περιοχή ενδιαφέροντος, έτσι ώστε να υπολογίζονται οι 

αναμενόμενες πλημμυρικές παροχές, με βάση συγκεκριμένα γεγονότα βροχοπτώσεων. Το υδρολογικό 

μοντέλο θα βαθμονομείται με τη χρήση διαθέσιμων δεδομένων στην περιοχή και η επίδοσή του - 

αποτελέσμα - θα επανεκτιμηθεί προκειμένου να ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση του μοντέλου  κατά τη 

διάρκεια της περιόδου δοκιμών, έχοντας συγκεντρώσει τα απαιτούμενα επιπλέον υδρομετεωρολογικά 

δεδομένα. Για την πραγματοποίηση της βαθμονόμησης, τα διαθέσιμα δεδομένα από τα υπάρχοντα 

όργανα μέτρησης θα παρέχονται από τις αρμόδιες Αρχές και λοιπούς Φορείς. 

Το μοντέλο βροχόπτωσης- απορροής θα είναι σε θέση να δέχεται οποιοδήποτε γεγονός βροχόπτωσης ως 

δεδομένα εισόδου, είτε βάσει πραγματικών (real-time) δεδομένων, είτε βάσει ιστορικών δεδομένων, είτε 

συνθετικών βροχοπτώσεων που προετοιμάζονται από προγνωστικά μετεωρολογικά μοντέλα. 

Το προτεινόμενο σύστημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά: 

• Εφαρμόζει αποδεκτές μεθοδολογίες για τον υπολογισμό ροών και υδρογράφημάτων, με βάση την 

ελληνική και διεθνή πρακτική και τις επιστημονικές δημοσιεύσεις. Επισημαίνεται ότι θα γίνει 

χρήση των παραμέτρων των όμβριων καμπυλών όπως αυτές προέκυψαν κατά την κατάρτιση της 

μελέτης «Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών 

Διαμερισμάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (τμήματα των ΥΔ που ανήκουν στις 

Περιφέρειες Αν. Μακεδονίας, Θράκης & Κεντρικής Μακεδονίας εκτός της Λεκάνης Απορροής του 

π. Έβρου)» 

• Είναι αδιάλειπτα συνδεδεμένο με το Σ3 (Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων σε πραγματικό χρόνο), 

μέσω του οποίου μπορεί π.χ. να ενεργοποιούνται αυτόματα οι υπολογισμοί του υδραυλικού 

μοντέλου (Σ2) και να γίνεται εύκολα η ανταλλαγή δεδομένων με άλλα μοντέλα και βάσεις 

δεδομένων. 

• Δέχεται δεδομένα χρονοσειρών βροχής ανεξάρτητα από τον όγκο και τον τύπο (format) τους.  

• Είναι αυτόματα συνδεδεμένο με το Σ2 (υδραυλικό μοντέλο) είτε μέσω του Συστήματος 

Διαχείρισης Δεδομένων (Σ3) είτε απευθείας.  

• Μπορεί να προσομοιώνει τη διεργασία βροχόπτωσης-απορροής και τις κύριες υδρολογικές και 

υδραυλικές φυσικές διεργασίες για να υπολογίσει τα υδρογραφήματα σε οποιαδήποτε λεκάνη ή 

υπολεκάνη της περιοχής μελέτης απαιτείται.  

• Παρέχει τη δυνατότητα πρακτικά απεριόριστων επιλογών χωρικής και χρονικής ανάλυσης. 

• Παρέχει τη δυνατότητα χρήσης μεθόδων GIS για τη χωρική και χρονική 

χαρτογράφηση/αποτύπωση (raster ή vector) υδρολογικών παραμέτρων.   

• Παρέχει τη δυνατότητα πρακτικά απεριόριστων σεναρίων προσομοίωσης. 

• Παρέχει τα αποτελέσματα των υπολογισμών με τη μορφή πινάκων, εκθέσεων και γραφημάτων. 

 

Π4.6.5.B.iii Yδραυλικό μοντέλο  
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Με το υδραυλικό μοντέλο (υποσύστημα Σ2) υπολογίζονται (α) τα χαρακτηριστικά της ροής (βάθη και 

ταχύτητες ροής) στο τμήμα του ποταμού Έβρου κατάντη των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, και (β) οι 

στάθμες νερού, η έκταση και τα άλλα χαρακτηριστικά του πλημμυρικού κινδύνου στις περιοχές που 

πλημμυρίζουν.  Το υδραυλικό μοντέλο θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη / χρήση λογισμικού για την 

ανάπτυξη ενός κατάλληλου μοντέλου ροής, που θα υπολογίζει τα υδραυλικά χαρακτηριστικά της ροής του 

ποταμού Έβρου. Το σχετικό λογισμικό μοντελοποίησης πρέπει να έχει τα ακόλουθα ελάχιστα 

χαρακτηριστικά: 

 Εφαρμόζει αποδεκτές μεθοδολογίες για τον υπολογισμό των χαρακτηριστικών ροής στον ποταμό με 

βάση την ελληνική και διεθνή πρακτική και τις επιστημονικές δημοσιεύσεις. 

 Είναι αδιάλειπτα συνδεδεμένο με το Σ3 (Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων σε πραγματικό χρόνο), 

μέσω του οποίου μπορεί π.χ. να ενεργοποιούνται αυτόματα οι υπολογισμοί του υδραυλικού 

μοντέλου (Σ2) και να γίνεται εύκολα η ανταλλαγή δεδομένων με τα άλλα μοντέλα και τις βάσεις 

δεδομένων. 

 Δέχεται δεδομένα χρονοσειρών υδραυλικών παραμέτρων (π.χ. παροχής) ανεξάρτητα από τον όγκο 

και τον τύπο (format) τους. 

 Είναι αυτόματα συνδεδεμένο με το Σ1 (υδρολογικό μοντέλο) είτε μέσω του Συστήματος Διαχείρισης 

Δεδομένων (Σ3) είτε απευθείας. 

 Παρέχει τη δυνατότητα χρήσης μεθόδων GIS για τη χωρική και χρονική χαρτογράφηση/αποτύπωση 

(raster ή vector) των υδραυλικών παραμέτρων.   

 Το υπολογιστικό πλέγμα της γεωμετρίας στην περιοχή μελέτης μπορεί να γίνεται με τριγωνικά ή 

ορθογωνικά στοιχεία με δυνατότητα βελτιστοποίησης και υποδιαίρεσης.  

 Παρέχει τη δυνατότητα προσομοίωσης των υφιστάμενων τεχνικών έργων, όπως γεφυρών, οχετών, 

σωλήνων κ.α.  

 Παρέχει τη δυνατότητα προσομοίωσης της ροής σε 1, 2 ή συνδυασμένα 1/2 διαστάσεις (1D, 2D ή 

1D/2D). 

 Παρέχει τη δυνατότητα πρακτικά απεριόριστων σεναρίων υπολογισμών. 

 Παρέχει τη δυνατότητα παρουσίασης χαρτών με τις περιοχές κατάκλυσης. 

 Παρέχει τα αποτελέσματα των υπολογισμών με τη μορφή πινάκων, εκθέσεων και γραφημάτων. 

 
Για την πραγματοποίηση της βαθμονόμησης του υδραυλικού μοντέλου θα παρέχονται από τις αρμόδιες 

Αρχές τα διαθέσιμα δεδομένα πεδίου από τις υφιστάμενες διατάξεις μέτρησης. Το μοντέλο θα 

βαθμονομείται με τα διαθέσιμα δεδομένα. Μετά από μια περίοδο δοκιμής και συλλογής πρόσθετων 

δεδομένων μέτρησης από το δίκτυο παρακολούθησης, το μοντέλο θα επανεκτιμηθεί και θα 

επαναβαθμολογηθεί. 

Κατά την εφαρμογή, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να διασφαλιστεί η σωστή επικοινωνία 

δεδομένων και η συνδεσιμότητα μεταξύ των μοντέλων και του συστήματος διαχείρισης δεδομένων, 

λαμβάνοντας υπόψη την επέκταση του συστήματος και τις μελλοντικές αναβαθμίσεις. 

Το Παραδοτέο Π4.6.5.Β δομείται σε επιμέρους εργασίες ανά υποπαραδοτέο  στον πίνακα που ακολουθεί: 

α/α Παραδοτέο 

Π4.6.5.Β 

 

Υδρολογική μοντελοποίηση και Υδραυλική προσομοίωση διόδευσης πλημμύρας στη 
διασυνοριακη λεκανή απορροής π.  Έβρου / Μαρίτσα  Σενάρια διόδευσης πλημμυρών 
με χρήση κατάλληλου λογισμικού  μοντελοποίησης κοίτης και παραγωγή χαρτών 
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πλημμύρας 

Υποπαραδοτέα 

Π4.6.5.Β.i  Συλλογή διαθέσιμων δεδομένων (όπως π.χ. ύψη βροχόπτωσης, στάθμες νερού, 
παροχές) και εισαγωγή τους στην εξωτερική βάση δεδομένων 

 Επεξεργασία διαθέσιμων δεδομένων 
 Καθορισμός των απαιτούμενων διεργασιών ανταλλαγής δεδομένων 
 Δόμηση της βάσης δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος Έγκαιρης 

Προειδοποίησης Πλημμυρών 

Π4.6.5.Β.ii Υδρολογικό Μοντέλο 
 Ανάλυση απαιτήσεων υδρολογικών μοντέλων 
 Ανάλυση και αξιολόγηση διαθέσιμων υφιστάμενων υδρολογικών μοντέλων του 

Έβρου 
 Υδρολογική ανάλυση και σχεδιασμός μοντέλου 
 Υδρολογική προετοιμασία μοντέλου 
 Εκτίμηση παραμέτρων του υδρολογικού μοντέλου 
 Αρχικοί υπολογισμοί του υδρολογικού μοντέλου  
 Βαθμονόμηση του υδρολογικού μοντέλου με διαθέσιμες βροχοπτώσεις, απορροή 

και άλλα δεδομένα 
 Έγκριση, επαλήθευση, ενημέρωση και οριστικοποίηση του υδρολογικού μοντέλου 
 Αναφορά και τεκμηρίωση της ρύθμισης του υδρολογικού μοντέλου 
 Δημιουργία συνθετικών υδρογραφικών σημείων αναφοράς 

Π4.6.5.Β.iii Υδραυλικό Μοντέλο 
 Ανάλυση απαιτήσεων υδραυλικών μοντέλων 
 Ανάλυση και αξιολόγηση διαθέσιμων υφιστάμενων υδραυλικών μοντέλων του 

Έβρου 
 Υδραυλική ανάλυση και σχεδιασμός μοντέλου 
 Έρευνα και επεξεργασία δεδομένων DEM και προσαρμογή για πλέγμα 
 Διερεύνηση οριακών συνθηκών 
 Ιστορική ανάλυση ροής και δεδομένων 
 Προετοιμασία υδραυλικού μοντέλου 
 Αξιολόγηση παραμέτρων υδραυλικού μοντέλου 
 Βαθμονόμηση υδραυλικού μοντέλου με διαθέσιμη ροή και άλλα δεδομένα 
 Αναφορά και τεκμηρίωση της ρύθμισης του υδραυλικού μοντέλου 
 Επικύρωση, ενημέρωση και οριστικοποίηση υδραυλικού μοντέλου 
 Συνολική επικύρωση συστήματος (6 μήνες, δεν περιλαμβάνει επιχειρησιακή 

παρακολούθηση) 
 Λειτουργία (6 μήνες, δεν περιλαμβάνει επιχειρησιακή παρακολούθηση) 

 

Π4.6.5.Γ Αυτοματοποιημένο διαδικτυακό σύστημα για έγκαιρη προειδοποιήση σε περίπτωση 

πλημμυρών με τη σύνδεση μετεωρολογικών προβλέψεων, στάθμης νερού, μοντέλων πρόβλεψης και 

δεδομένων τηλεμετρίας για την ανάπτυξη του αλγόριθμου έγκαιρης προειδοποίησης και στη συνέχεια 

την ενεργοποίηση ειδοποιήσεων πάνω από συγκεκριμένα όρια. Χρήση λογισμικού που ενσωματώνει 

όλα τα παραπάνω και εκπαιδεύσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Αναθέτουσα Αρχή  

Το αντικείμενο του παρόντος Παραδοτέου δομείται σε δύο (2) υποενότητες, όπως περιγράφονται 
παρακάτω: 

Π4.6.5.Γ.i Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, διασύνδεσης των υποσυστημάτων και 
διαχείρισης των ειδοποιήσεων συναγερμού 
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Το Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, διασύνδεσης των υποσυστημάτων και 
διαχείρισης των ειδοποιήσεων συναγερμού (υποσύστημα Σ3), το οποίο αποτελεί τον πυρήνα του 
Πληροφοριακού Συστήματος εγκαιρης Προειδοποίησης Πλημμυρών, θα έχει τη δυνατότητα να δέχεται, να 
διαχειρίζεται και να προωθεί όλα τα διαθέσιμα δεδομένα. Θα περιλαμβάνει εργαλεία για την 
πραγματοποίηση των παρακάτω ενεργειών:  

 Αναγνώριση της μορφής (format) και της προέλευσης των δεδομένων εισόδου.  

 Εκτίμηση, επεξεργασία και διόρθωση των σφαλμάτων, όπως απαιτείται.  

 Kαθορισμό του τύπου (format) των δεδομένων εξόδου.  

 Προώθηση των δεδομένων στα άλλα υποσυστήματα, όπως το υδραυλικό ή το υδρολογικό μοντέλο, 
ή τις βάσεις δεδομένων (χώροι αποθήκευσης δεδομένων, ιστοσελίδα, επικοινωνία κ.α.). 

 
Τα κύρια δεδομένα εισόδου του υποσυστήματος Σ3 είναι: 

 Συνεχείς μετρήσεις των υδρομετεωρολογικών δεδομένων, όπως βροχόπτωση, θερμοκρασία, 
στάθμες νερού κ.α. 

 Δεδομένα μετωρολογικών προβλέψεων σύμφωνα με το Π4.6.5.Α 

 Δεδομένα από εξωτερικές πηγές, όπως μετεωρολογικές προγνώσεις, δεδομένα από ραντάρ και 
δορυφόρους κ.α.  

 
Τα δεδομένα εισόδου θα αποθηκεύονται και θα επεξεργάζονται μέσω σειράς διεργασιών που τα 
προετοιμάζουν για το υδρολογικό και το υδραυλικό μοντέλο. Το Σ3 θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να 
πραγματοποιεί όλες τις απαιτούμενες εργασίες αυτόματα, δυναμικά και αδιάλειπτα.  
 
Το Σ3 πρέπει να έχει τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά: 

 Αναγνώριση και διόρθωση λαθών στα δεδομένα, δυνατότητα για συμπλήρωση των κενών στα 
δεδομένα και εκτίμηση/αξιολόγηση των ακραίων τιμών. 

 Μετατροπή σε διαφορετικές χωρικές και χρονικές κλίμακες, όπου απαιτείται. 

 Στατιστική ανάλυση, όπου απαιτείται. 

 Μετατροπή των χρονοσειρών στάθμης νερού σε χρονοσειρές παροχών, με βάση τις διαθέσιμες 
καμπύλες στάθμης-παροχής ή/και άλλες συναρτήσεις.  

 Μετατροπή των χρονοσειρών και άλλων δεδομένων σε μορφές συμβατές με τα εφαρμοζόμενα 
μοντέλα, διασφαλίζοντας τη συνδεσιμότητα και την ομαλή λειτουργία του συστήματος. 

 Δυνατότητα χρήσης προσαρμοσμένων συναρτήσεων για πράξεις μεταξύ των δεδομένων.  
 
Τα «κατώφλια συναγερμού» θα εκτιμηθούν και θα καθοριστούν σε επιλεγμένα σημεία της περιοχής 
εφαρμογής, με βάση τα αποτελέσματα των υπολογισμών του υδρολογικού και του υδραυλικού μοντέλου, 
σε συνενόηση με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ένα διαχειριστικό περιβάλλον δημιουργίας διεπαφών (Dashboard Manager) θα παρέχει ένα γρήγορο και 
ευέλικτο τρόπο δημιουργίας εξαιρετικά προσαρμοσμένων, δικτυακών ψηφιακών λύσεων ταμπλό για την 
παρουσίαση των επιστημονικών δεδομένων. Το σύστημα περιλαμβάνει ένα μεγάλο αποθετήριο γενικών 
δομικών στοιχείων που μπορούν να συνδυαστούν για να δημιουργήσουν ιστοσελίδες με συγκεκριμένο 
περιεχόμενο. Τα δομικά στοιχεία του Dashboard περιλαμβάνουν παρουσιάσεις όπως: 

 χρονοσειρές, 

 χάρτες, 

 υδραυλικά προφίλ, 

 διατάξεις μέτρησης,  

 καταστάσεις συναγερμού, 

 λειτουργία διαχείρισης σεναρίων, και  

 παραδοσιακό περιεχόμενο ιστού, όπως ετικέτες, διαιρέτες εικόνων κ.λπ. 
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Όλα τα δομικά στοιχεία εκθέτουν ένα μεγάλο αριθμό δυνατοτήτων για διαμόρφωση, στυλ και 
δυνατότητες σύνδεσης μεταξύ τους για να σχηματίσουν λογική στις ιστοσελίδες. 
 
Ο Dashboard Manager θα εγκατασταθεί στο G-Cloud (Κυβερνητικό Νέφος)  και θα είναι προσπελάσιμος 
τόσο από τους χρήστες όσο και  από τους επισκέπτες.  

 

Π4.6.5.Γ.ii Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών και Ιστοσελίδας 
 

Το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών και Ιστοσελίδας (υποσύστημα Σ4) θα είναι η πλατφόρμα (web-site) 
στην οποία απεικονίζονται τα δεδομένα και διανέμονται μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών. Επιπλέον, 
θα παρέχει μια σειρά ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις Αρχές και στους πολίτες.  
 
Το Σ4 πρέπει να έχει τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά: 
● Κεντρική ιστοσελίδα που απεικονίζει και παρέχει σαφείς και απλές γενικές και ειδικές πληροφορίες. 
● Σύστημα εγγραφής χρήστη. 
● Σύστημα διαχείρισης εγγράφων, όπως π.χ. για έγγραφα, φυλλάδια, εγχειρίδια, πολυμέσα κ.α., ή 

σύνδεση με αντίστοιχο υφιστάμενο σύστημα. 
● Συντονιζόμενο (moderated) σύστημα για διατύπωση σχολίων. 
● Συντονιζόμενη επικοινωνία μέσω διαφόρων πολλαπλών καναλιών, όπως SMS, emails κ.ά.  
● Δυνατότητες ενημέρωσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης.   
● Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου. 
● Πύλη WebGIS για σχετικούς χάρτες και dashboards. 
● Συνεχής ροή ειδήσεων (RSS, κ.λπ.) 
● Πρόβλεψη για πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες σύμφωνα με τις W3C/WAI Web Content 

Accessibility Guidelines 2.0 up to Level Α upgradeable to higher levels (ΑΑ, AAA). 
● Πρόσβαση μέσω όλων των ευρέως αποδεκτών προγραμμάτων περιήγησης (Microsoft Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Apple Safari κ.λπ.) χωρίς την απαίτηση πρόσθετων plug-in ή 
εφαρμογών, εξαιρουμένων των εφαρμογών που προσφέρουν συγκεκριμένες λειτουργίες όπως GIS, 
πολυμέσα κ.ά.  

● Πλήρης συμβατότητα με προδιαγραφές WWW Consortium (W3C), όπως CSS, HTML 4.01, HTML 5, 
XHTML 1.0 κ.ά. 

● Άμεση λειτουργικότητα της κινητής συσκευής με τη χρήση προτύπων σχεδίασης που 
ανταποκρίνονται. 

 

Το Παραδοτέο Π4.6.5.Γ δομείται σε επιμέρους εργασίες ανά υποπαραδοτέο  στον πίνακα που ακολουθεί: 

α/α Παραδοτέο 

Π4.6.5.Γ 

 

Αυτοματοποιημένο διαδικτυακό σύστημα για έγκαιρη προειδοποιήση σε περίπτωση 
πλημμυρών με τη σύνδεση μετεωρολογικών προβλέψεων, στάθμης νερού, μοντέλων 
πρόβλεψης και δεδομένων τηλεμετρίας για την ανάπτυξη του αλγόριθμου έγκαιρης 
προειδοποίησης και στη συνέχεια την ενεργοποίηση ειδοποιήσεων πάνω από 
συγκεκριμένα όρια. Χρήση λογισμικού που ενσωματώνει όλα τα παραπάνω και 
εκπαιδεύσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Αναθέτουσα Αρχή 

Υποπαραδοτέα 

Π4.6.5.Γ.i Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, διασύνδεσης των 
υποσυστημάτων και διαχείρισης των ειδοποιήσεων συναγερμού 

 Ανάλυση και προετοιμασία δεδομένων GIS 
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 Σχεδιασμός του ταμπλό, πρόσβαση, κλπ. 

 Σχεδιασμός και ορισμός των επιπέδων συναγερμού και της δρομολόγησης 

 Μοντέλο λειτουργικής σύνδεσης ζεύξης 

 Σύνδεση του EWS με το υδρολογικό μοντέλο  

 Σύνδεση του EWS με το υδραυλικό μοντέλο 

 Σύνδεση του υδρολογικού μοντέλου με μετεωρολογικά δεδομένα πρόβλεψης 

 Σύνδεση υδραυλικού μοντέλου με δεδομένα πρόβλεψης  

 Σύνδεση υδραυλικών και υδρολογικών μοντέλων με δεδομένα προβλέψεων από 
υπάρχοντα συστήματα  

 Σύνδεση υδραυλικών και υδρολογικών μοντέλων με δεδομένα προβλέψεων από 
υπάρχοντα συστήματα 

 Αναφορά και τεκμηρίωση της ρύθμισης του μοντέλου 

 Επικύρωση, ενημέρωση και οριστικοποίηση συστήματος 

Π4.6.5.Γ.ii Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών και Ιστοσελίδας 

 Ανάλυση απαιτήσεων και σχεδιασμός συστήματος 

 Σχεδιασμός και ορισμός των επιπέδων συναγερμού και της δρομολόγησης 

 Ανάπτυξη ιστοσελίδας 

 Σύνδεση του back end  

 Εγκατάσταση τηλεπικοινωνιών και ανταλλαγή μηνυμάτων 

 Αξιολόγηση της πρότυπης λειτουργίας του μοντέλου 

 Επικύρωση, ενημέρωση και οριστικοποίηση συστήματος 

 

Α.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή, μέσα και λογισμικό, ώστε να 

ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει (με βάση τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 2.2.6 της παρούσας διακήρυξης):  

 Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη και υλοποίηση του 

υπό ανάληψη έργου 

 Να περιγράψει τη δομή της ομάδας εκπόνησης του έργου, περιλαμβανομένων των ρόλων και των 

αρμοδιοτήτων του κάθε μέλους της ομάδας. Η ομάδα θα αποτελείται κατ’ ελάχιστο από:  

o έναν υπεύθυνο έργου και 

o τουλάχιστον άλλα δεκαέξι (16) μέλη  

 Ο Ανάδοχος μπορεί να προτείνει, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, για την ορθή εκτέλεση του έργου 

και επιπλέον άτομα. 

 Να υποβάλει βιογραφικά, στην Ελληνική Γλώσσα (μέχρι 2 σελίδες). Τα βιογραφικά θα πρέπει να 

αποδεικνύουν την ικανότητα της ομάδας έργου να υλοποιήσει το υπό ανάθεση έργο.  

 Να υποβάλει πίνακα με εκτίμηση της απασχόλησης των στελεχών της ομάδας έργου σε 

ανθρωποημέρες/ανθρωπομήνες. 
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 Να ορίσει Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου από την ομάδα έργου. 

Επισημαίνεται, ότι δεν πρέπει να αντικατασταθούν τα μέλη της ομάδας εκπόνησης του έργου χωρίς την 

έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς ο Ανάδοχος να έχει υποβάλει αναλυτικό βιογραφικό του 

αντικαταστάτη, τουλάχιστον 2 εβδομάδες νωρίτερα. Ο αντικαταστάτης θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμων 

τυπικών και ουσιαστικών προσόντων με το μέλος της ομάδας που θα αντικαταστήσει. 

 

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης  

Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες από την υπογραφή της μέχρι και την παράδοση 
και παραλαβή των παραδοτέων Π4.6.1.Α & Π4.6.1.Β, Π4.6.5.Α, Π4.6.5.Β και Π4.6.5.Γ, εγκατάσταση των 
«εργαλείων» / λογισμικού στον εξοπλισμό της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων 
(ΓΓΦΠΥ) συμπεριλαμβανομένης και της 6μηνης πιλοτικής λειτουργίας/επίδειξη και εκπαίδευσης στελεχών 
της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η υποβολή των Παραδοτέων Π4.6.1.Α & Π4.6.1.Β θα ολοκληρωθεί σε τρεις (3) και οκτώ (8) μήνες, 
αντίστοιχα, από την υπογραφή της σύμβασης και θα ακολουθήσει η παραλαβή των παραδοτέων αυτών.  

Η υποβολή του παραδοτέου Π4.6.5.Α θα γίνει εντός οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, 
ενώ των Π4.6.5.Β και Π4.6.5.Γ εντός το πολύ δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Η οριστική παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων ολοκληρωση του έργου θα γίνει μετά και την 6μηνη 
πιλοτική λειτουργία/επίδειξη καθώς και εκπαίδευση των υπαλλήλων της υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση η 
οριστική παραλαβή όλων των παραδοτέων του έργου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός της περιόδου 
υλοποίησης του έργου FLOODGUARD. Το έργο FLOODGUARD, σύμφωνα τα προβλεπόμενα στο αντίστοιχο 
Τεχνικό Δελτίο, λήγει στις 31/03/2022, ενώ για την επιτυχή ολοκλήρωσή του η διάρκειά του δύναται να 
παραταθεί, σε συμφωνία με τους Κανόνες Διαχείρισης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020. 

Εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει 
προς έγκριση στην ΓΓΦΠ&Υ αναλυτικό μηνιαίο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της Σύμβασης. Τα παραδοτέα 
θα παραδίδονται στην αρμόδια για την υλοποίηση του έργου υπηρεσία (Διεύθυνση Προστασίας και 
Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος της ΓΓΦΠ&Υ) σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα που θα συνταχθεί, 
υποβληθεί και εγκριθεί μετά από την υπογραφή της Σύμβασης, το οποίο θα βασίζεται στις συμβατικές 
απαιτήσεις, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα Διακήρυξη, καθώς και στην Τεχνική Προσφορά του 
Αναδόχου.  

Κατά την αρχική υποβολή κάθε παραδοτέου, προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή οι απαραίτητες 
τεχνικές εκθέσεις και όλο το υλικό σε έντυπη (ένα (1) έντυπο αντίγραφο) και σε ηλεκτρονική και 
επεξεργάσιμη μορφή.  Όλα τα τελικά παραδοτέα/εκθέσεις του Αναδόχου, τα οποία θα ενσωματώνουν τις 
τυχόν παρατηρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής κατόπιν της αρχικής υποβολής, υποβάλλονται στην Γενική 
Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων σε έντυπη (ένα (1) έντυπο αντίγραφο) και ηλεκτρονική 
μορφή (αρχεία MSOffice, pdf ή όποια άλλη μορφή αρχείου καθώς και σε επεξεργάσιμη μορφή), στην 
Αγγλική γλώσσα με εκτενή περίληψη στην Ελληνική. Τα παραδοτέα του Αναδόχου θα πρέπει να 
βασίζονται σε επαρκή και κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, να διακρίνονται από σαφήνεια και 
αντικειμενικότητα, να επισημαίνουν τυχόν προβλήματα, να περιέχουν τα προτεινόμενα από τον Ανάδοχο 
μέτρα επίλυσης αυτών και να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις του έργου FLOODGUARD.  

Οι προαναφερόμενες στην παράγραφο «Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου» 
του παρόντος Παραρτήματος Ι υπηρεσίες θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις όπως 
προδιαγράφονται στην παρούσα και συμφωνα με την τεχνική Προσφορά του επιλεγέντος Αναδόχου 
καθώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θα προκύπτουν κατά την εξέλιξη υλοποίησης του έργου 
FLOODGUARD, όπως παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα: 
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Το έργο του Αναδόχου σε κάθε περίπτωση ολοκληρώνεται μετά την οριστική παραλαβή των υπό ανάθεση 
αντικειμένων (παραδοτέων), αφού θα έχει προηγηθεί η 6-μηνη πιλοτική λειτουργία/επίδειξη.  

 

α/α ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Π4.6.1 Συλλογή δεδομένων, αξιολόγηση και αναλύσεις 
 

Π4.6.1.Α Ανάλυση Κλιματικής Αλλαγής 
3 Μήνες από την έναρξη της 

σύμβασης 

Π4.6.1.Β 
Υψηλής ανάλυσης ψηφιακό μοντέλο εδάφους (DEM) για την 

παραποτάμια περιοχή του π.  Έβρου 
8 Μήνες από την έναρξη της 

σύμβασης 

Π4.6.5 Εργαλεία και δομές πληροφοριών 
 

Π4.6.5.Α 
Μετεωρολογική προσομοίωση και πρόβλεψη μετεωρολογικών 

μεταβλητών έως 5 ημερών σε κλίμακα 5 * 5 χιλιομέτρων για 
ολόκληρη τη λεκάνη απορροής π. Έβρου/Μαρίτσα 

8 Μήνες από την έναρξη της 
σύμβασης 

Π4.6.5.Β 

Υδρολογική μοντελοποίηση και Υδραυλική προσομοίωση 
διόδευσης πλημμύρας στη διασυνοριακη λεκανή απορροής π.  

Έβρου / Μαρίτσα  Σενάρια διόδευσης πλημμυρών με χρήση 
κατάλληλου λογισμικού  μοντελοποίησης κοίτης και παραγωγή 

χαρτών πλημμύρας 
 

12 Μήνες από την έναρξη της 
σύμβασης 

Π4.6.5.Γ 

Αυτοματοποιημένο διαδικτυακό σύστημα για έγκαιρη 
προειδοποιήση σε περίπτωση πλημμυρών με τη σύνδεση 
μετεωρολογικών προβλέψεων, στάθμης νερού, μοντέλων 

πρόβλεψης και δεδομένων τηλεμετρίας για την ανάπτυξη του 
αλγόριθμου έγκαιρης προειδοποίησης και στη συνέχεια την 
ενεργοποίηση ειδοποιήσεων πάνω από συγκεκριμένα όρια. 
Χρήση λογισμικού που ενσωματώνει όλα τα παραπάνω και 

εκπαιδεύσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Αναθέτουσα 
Αρχή 

12 Μήνες από την έναρξη της 
σύμβασης 

Πιλοτική Λειτουργία και εκπαίδευση 

Έναρξη: 6 μήνες από την έναρξη της 
σύμβασης  

Λήξη: 18 μήνες από την έναρξη της 
σύμβασης  από την παράδοση του 

έργου 

Εκπαίδευση 

Έναρξη: 12 μήνες από την έναρξη 
της σύμβασης  

Λήξη: 18 μήνες από την έναρξη της 
σύμβασης  

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ:  451.084.39€, Φ.Π.Α.: 108.251,61€ 

 

Για τον υπολογισμό της προεκτιμώνης αμοιβής για τις υπηρεσίες της παρούσης λήφθηκε υπόψη το άρθρ. 
ΓΕΝ.4 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων αμοιβών Μελετών και υπηρεσιών (Κ.Π.Α.Μ.Υ) όπως εγκρίθηκε με 
την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 (ΦΕΚ Β΄2519/20.7.2017) απόφαση Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών, και κατ’ εφαρμογή της παρ. 8δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016. 

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρ. 53 του ν. 4412/2016, οι ενιαίες τιμές των 
προεκτιμώμενων αμοιβών υπηρεσιών, είτε ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου, είτε 
ανά μονάδα χρόνου απασχόλησης, υπολογίζονται από την σχέση: 

Α= (τκ) x Σ (Φ) [€], 
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Όπου (τκ): για τις αμοιβές του έτους 2020 (21.03.2020 έως 20.03. 2021) ο συντελεςτής (τκ) έχει τιμή 
(τκ)=1,227, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 2 2020 (Ορθή Επανάληψη) με αρ. πρωτ. ΔΝΣ/οικ. 
20461/ΦΝ439.6/19-03-2020 (ΑΔΑ: 62Π4465ΧΘΞ-Τ73), και 

Σ(φ): η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής όπως καθορίζεται ανά είδος και κατηγορία έργου. 

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη νομοθεσία (το άρθρ. ΓΕΝ.4 (Κ.Π.Α.Μ.Υ) της με αριθμ. πρωτ. 
ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 (ΦΕΚ Β΄2519/20.7.2017)), η αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών 
επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης, υπολογίζεται ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης 
ανά μέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής: 

α) Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ 

β) Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 μέχρι 20 έτη: 450*τκ 

γ) Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερη 20 έτη: 600*τκ 

 

Για τις ανάγκες της παρούσης λαμβάνεται μία ενιαία μέση τιμή: 450*τκ, όπου τκ=1,227 σύμφωνα με την 
Εγκ. 2/ 2020 (Ορθή Επανάληψη) με αρ. πρωτ. ΔΝΣ/οικ. 20461/ΦΝ439.6/19-03-2020 (ΑΔΑ: 62Π4465ΧΘΞ-
Τ73) και επομένως η τιμή της αμοιβής επιστήμονα ανά ανθρωποημέρα λαμβάνεται ίση με 552,15 €. 

Επισημαίνεται ότι, τα κόστη πιλοτικής λειτουργίας και εκπαίδευσης έχουν αναχθεί σε όλα τα επιμέρους 
Παραδοτέα του έργου.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς επιπλέον αμοιβή, να παρέχει υποστήριξη στην Αναθέτουσα Αρχή για ένα 
έτος από τη λήξη της Σύμβασης προκειμένου το ΣΕΠΠ να είναι πλήρως λειτουργικό.  

Η αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση του Π/Υ του έργου ανά Παραδοτέο παρουσιάζεται στους πίνακες 
που ακολουθούν:  

 

Π4.6.1.Α 
Εκτίμηση της κλιματικής αλλαγής 

στην περιοχή μελέτης Ανθρωποημέρες Κόστος (€) 

 

Τεχνική έκθεση ανάλυσης κλιματικής 
αλλαγής στην περιοχή μελέτης 15 8.064,52 €  

Π4.6.1.Α Συνολικό κόστος ανάλυσης κλιματικής αλλαγής 8.064,52 €  

Π4.6.1.Α ΦΠΑ 24% 1.935,48 €  

Π4.6.1.Α 
Συνολικό κόστος εκτίμησης κλιματικής αλλαγής (με ΦΠΑ 
24%) 10.000,00 €  

 

 

Π4.6.1.Β Προμήθεια δορυφορικών εικόνων, επεξεργασία εικόνας και επικύρωση τελικού DEM 

Π4.6.1.Β.i 
Προμήθεια δορυφορικών 

εικόνων Ποσότητα (Km2) Κόστος (€/km2) Κόστος (€) 

  
Προμήθεια δορυφορικών 
εικόνων 800 91,73 73.387,10   

Π4.6.1.Β.i Συνολική Αμοιβή προμήθειας δορυφορικών εικόνων 73.387,10   

Π4.6.1.Β.i ΦΠΑ 24% 17.612,90   

Π4.6.1.Β.i Συνολικό κόστος προμήθειας δορυφορικών εικόνων (με ΦΠΑ 24%) 91.000,00   

 

Π4.6.1.B.ii 

Επεξεργασία εικόνας και επικύρωση τελικού DEM 

Ανθρωποη
μέρες 

Κόστος (€) 
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Π4.6.1.Β.ii 
 

1. Παραγωγή και επεξεργασία ψηφιακών 
ορθοφωτογραφιών μεγάλης κλίμακας 31 17.116,65 € 

2. Υψομετρικό μοντέλο εδάφους (digital terrain 
model) της περιοχής με αφαίρεση των σφαλμάτων 
που προκύπτουν από την ύπαρξη υψηλής 
βλάστησης, (παραποτάμιες συστάδες δέντρων, κλπ.) 36 19.877,40 € 

3. Επιλογή και αποτύπωση κατάλληλων σημείων 
ελέγχου (ground control points) για την υψομετρική 
του συνόρθωση. Η επιδιωκόμενη υψομετρική 
ακρίβεια είναι <1,0m 36 19.877,40 € 

4. Παραγωγή Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους (DEM) 
υψηλής ακρίβειας 25 13.965,65 € 

5. Σύνταξη τεχνικής έκθεσης 9 4.969,35 € 

Π4.6.1.Bii  
Συνολική Αμοιβή επεξεργασίας εικόνας και επικύρωσης τελικού 
DEM 75.806,45 € 

Π4.6.1.Bii ΦΠΑ 24% 18.193,55 € 

Π4.6.1.Bii Συνολικό κόστος προμήθειας & επεξεργασίας εικόνας & 
επικύρωσης τελικού DEM (με ΦΠΑ 24%) 

94.000,00 € 

 

 

Π4.6.5.Α Μετεωρολογική προσομοίωση και πρόβλεψη 
μετεωρολογικών μεταβλητών έως 5 ημερών σε 
κλίμακα 5 * 5 χιλιομέτρων για ολόκληρη τη λεκάνη 
απορροής π. Έβρου/Μαρίτσα 

Ανθρωποη
μέρες 

Κόστος (€) 

Π4.6.5.Α  1. Δόμηση και βαθμονόμηση του ολοκληρωμένου 
συστήματος πρόγνωσης καιρού για την παραγωγή 
προγνώσεων 3 ημερών 26 14.355,90 € 

2. Καθημερινή λειτουργία και συντήρηση του 
ολοκληρωμένου συστήματος πρόγνωσης καιρού σε 
ημερήσια βάση. Ανάπτυξη αλγορίθμων 19 10.490,85 € 

3. Καθημερινή λειτουργία και συντήρηση του 
ολοκληρωμένου συστήματος πρόγνωσης καιρού σε 
ημερήσια βάση.  Αξιολόγηση των προγνώσεων 
καιρού.  15 8.118,31 € 

4. Σύνταξη τεχνικής έκθεσης 5 2.760,75 € 

Π4.6.5.Α 

Συνολική Αμοιβή  μετεωρολογικής προσομοίωσης και 
πρόβλεψης μετεωρολογικών μεταβλητών έως 5 ημερών σε 
κλίμακα 5 * 5 χιλιομέτρων για ολόκληρη τη λεκάνη απορροής π. 
Έβρου/Μαρίτσα 35.725,81€ 

Π4.6.5.Α ΦΠΑ 24% 8.574,19€ 

Π4.6.5.Α Συνολικό κόστος μετεωρολογικής προσομοίωσης και πρόβλεψης 
μετεωρολογικών μεταβλητών έως 5 ημερών σε κλίμακα 5 * 5 
χιλιομέτρων για ολόκληρη τη λεκάνη απορροής π. 
Έβρου/Μαρίτσα (με ΦΠΑ 24%) 

44.300,00 € 
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Π4.6.5.B Υδρολογική μοντελοποίηση και Υδραυλική προσομοίωση διόδευσης πλημμύρας στη 
διασυνοριακη λεκανή απορροής π.  Έβρου / Μαρίτσα  Σενάρια διόδευσης 
πλημμυρών με χρήση κατάλληλου λογισμικού  μοντελοποίησης κοίτης και 
παραγωγή χαρτών πλημμύρας 

Π4.6.5.B.i Διαχείριση υδρολογικών και υδραυλικών 
δεδομένων 

Ανθρωποη
μέρες 

Κόστος (€) 

  

1. Συλλογή διαθέσιμων δεδομένων (όπως π.χ. ύψη 
βροχόπτωσης, στάθμες νερού, παροχές) και 
εισαγωγή τους στην εξωτερική βάση δεδομένων 7 3.865,05 € 

2. Επεξεργασία διαθέσιμων δεδομένων 6 3.312,90 € 

3. Καθορισμός των απαιτούμενων διεργασιών 
ανταλλαγής δεδομένων 4 2.412,37 € 

4. Δόμηση της βάσης δεδομένων του ΣΕΠΠ 5 2.760,75 € 

5. Σύνταξη τεχνικής έκθεσης 1 552,15 € 

Συνολική Αμοιβή διαχείρισης υδρολογικών και υδραυλικών 
δεδομένων 

12.903,22 €  

ΦΠΑ 24% 3.096,78 €  

Συνολικό κόστος διαχείρισης υδρολογικών και υδραυλικών 
δεδομένων (με ΦΠΑ 24%) 

16.000,00 €  

Π4.6.5.B.ii 
Υδρολογικό μοντέλο 

Ανθρωποη
μέρες 

Κόστος (€) 

  1. Ανάλυση απαιτήσεων υδρολογικών μοντέλων 7 3.865,05 € 

2. Ανάλυση και αξιολόγηση διαθέσιμων 
υφιστάμενων υδρολογικών μοντέλων του Έβρου 10 5.521,50 € 

3. Υδρολογική ανάλυση και σχεδιασμός μοντέλου 12 6.625,80 € 

4. Υδρολογική προετοιμασία μοντέλου 11 6.073,65 € 

5. Εκτίμηση παραμέτρων του υδρολογικού 
μοντέλου 11 6.073,65 € 

6. Αρχικοί υπολογισμοί του υδρολογικού μοντέλου 8 3.865,05 € 

7. Βαθμονόμηση του υδρολογικού μοντέλου με 
διαθέσιμες βροχοπτώσεις, απορροή και άλλα 
δεδομένα 7 3.865,05 € 

8. Έγκριση, επαλήθευση, ενημέρωση και 
οριστικοποίηση του υδρολογικού μοντέλου 8 4.417,20 € 

9. Αναφορά και τεκμηρίωση της ρύθμισης του 
υδρολογικού μοντέλου 7 4.084,45 € 

10. Δημιουργία συνθετικών υδρογραφικών 
σημείων αναφοράς 11 6.073,65 € 

11. Σύνταξη τεχνικής έκθεσης υδρολογικού 
μοντέλου 5 2.760,75 € 

Συνολική Αμοιβή Υδρολογικού Μοντέλου 
53.225,80 € 

ΦΠΑ 24% 12.774,20 € 
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Συνολικό κόστος Υδρολογικού Μοντέλου (με ΦΠΑ 24%) 66.000,00 € 

Π4.6.5.B.iii 
Υδραυλικό μοντέλο 

Ανθρωποη
μέρες 

Κόστος (€) 

  1. Ανάλυση απαιτήσεων υδραυλικού μοντέλου 10  5.521,50 € 

2. Ανάλυση και αξιολόγηση διαθέσιμων 
υφιστάμενων υδραυλικών μοντέλων του Έβρου 12  6.625,80 € 

3. Υδραυλική ανάλυση και σχεδιασμός μοντέλου 15  8.282,25 € 

4. Έρευνα και επεξεργασία δεδομένων DEM και 
προσαρμογή για πλέγμα 14  7.825,85 € 

5. Διερεύνηση οριακών συνθηκών 11  6.073,65 € 

6. Ιστορική ανάλυση ροής και δεδομένων 14  7.730,10 € 

7. Προετοιμασία υδραυλικού μοντέλου 16  8.834,40 € 

8. Αξιολόγηση παραμέτρων υδραυλικού μοντέλου 11  6.073,65 € 

9. Βαθμονόμηση υδραυλικού μοντέλου με 
διαθέσιμη ροή και άλλα δεδομένα 14  7.730,10 € 

10. Αναφορά και τεκμηρίωση της ρύθμισης του 
υδραυλικού μοντέλου 10  5.521,50 € 

11. Επικύρωση, ενημέρωση και οριστικοποίηση 
υδραυλικού μοντέλου 10  5.521,50 € 

12. Συνολική επικύρωση συστήματος (6 μήνες, δεν 
περιλαμβάνει επιχειρησιακή παρακολούθηση) 15  8.282,25 € 

13. Λειτουργία (6 μήνες, δεν περιλαμβάνει 
επιχειρησιακή παρακολούθηση) 14  7.825,85 € 

14. Σύνταξη τεχνικής έκθεσης υδραυλικού 
μοντέλου 6  3.312,90 € 

Συνολική Αμοιβή υδραυλικού μοντέλου 95.161,29 € 

ΦΠΑ 24% 22.838,71 € 

Συνολικό κόστος υδραυλικού μοντέλου 118.000,00 € 

Π4.6.5.B 

Συνολική Αμοιβή για την Υδρολογική μοντελοποίηση και 
Υδραυλική προσομοίωση διόδευσης πλημμύρας στη 
διασυνοριακη λεκανή απορροής π.  Έβρου / Μαρίτσα  Σενάρια 
διόδευσης πλημμυρών με χρήση κατάλληλου λογισμικού  
μοντελοποίησης κοίτης και παραγωγή χαρτών πλημμύρα 160.290,31 € 

Π4.6.5.B ΦΠΑ 24% 38.709,69 € 

Π4.6.5.B 

Συνολικό κόστος για την Υδρολογική μοντελοποίηση και 
Υδραυλική προσομοίωση διόδευσης πλημμύρας στη 
διασυνοριακη λεκανή απορροής π.  Έβρου / Μαρίτσα  Σενάρια 
διόδευσης πλημμυρών με χρήση κατάλληλου λογισμικού  
μοντελοποίησης κοίτης και παραγωγή χαρτών πλημμύρα 200.000 €  
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Π4.6.5.Γ 
Αυτοματοποιημένο διαδικτυακό σύστημα για έγκαιρη προειδοποιήση σε περίπτωση 
πλημμυρών με τη σύνδεση μετεωρολογικών προβλέψεων, στάθμης νερού, μοντέλων 
πρόβλεψης και δεδομένων τηλεμετρίας για την ανάπτυξη του αλγόριθμου έγκαιρης 

προειδοποίησης και στη συνέχεια την ενεργοποίηση ειδοποιήσεων πάνω από 
συγκεκριμένα όρια. Χρήση λογισμικού που ενσωματώνει όλα τα παραπάνω και 

εκπαιδεύσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Αναθέτουσα Αρχή 

Π4.6.5.Γi Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων σε πραγματικό 
χρόνο, διασύνδεσης των υποσυστημάτων και 
διαχείρισης των ειδοποιήσεων συναγερμού 

Ανθρωπο
ημέρες 

Κόστος (€) 

Π4.6.5.Γi 1. Ανάλυση και προετοιμασία δεδομένων GIS 
6  3.312,90 € 

2. Σχεδιασμός του ταμπλό, πρόσβαση, κλπ. 
12  6.625,80 € 

3. Σχεδιασμός και ορισμός των επιπέδων 
συναγερμού και της δρομολόγησης 

10  5.521,50 € 

4. Μοντέλο λειτουργικής σύνδεσης ζεύξης 10  5.521,50 € 

5. Σύνδεση του EWS με το υδρολογικό μοντέλο 
7  3.865,05 € 

6. Σύνδεση του EWS με το υδραυλικό μοντέλο 
6  3.312,90 € 

7. Σύνδεση του υδρολογικού μοντέλου με 
μετεωρολογικά δεδομένα πρόβλεψης 7  3.865,05 € 

8. Σύνδεση υδραυλικού μοντέλου με δεδομένα 
πρόβλεψης 5  2.760,75 € 

9. Σύνδεση υδραυλικών και υδρολογικών μοντέλων 
με δεδομένα προβλέψεων από υπάρχοντα 
συστήματα 9  5.101,66 € 

10. Αναφορά και τεκμηρίωση της ρύθμισης του 
μοντέλου 13  7.177,95 € 

11. Επικύρωση, ενημέρωση και οριστικοποίηση 
συστήματος 11  6.073,65 € 

12. Σύνταξη τεχνικής έκθεσης 6  3.312,90 € 

Συνολικό κόστος συστήματος διαχείρισης δεδομένων / 
διασύνδεσης υποσυστημάτων 56.451,61 € 

ΦΠΑ 24% 13.548,39 € 

Συνολικό κόστος Π4.6.5.Γ.i (με ΦΠΑ 24%) 70.000,00 € 

Π4.6.5.Γ.ii Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών και 
Ιστοσελίδας  

Ανθρωπο
ημέρες 

Κόστος (€) 

Π4.6.5.Γ.ii 1. Ανάλυση απαιτήσεων και σχεδιασμός συστήματος 
8 4.425,02 € 

2. Σχεδιασμός και ορισμός των επιπέδων 
συναγερμού και της δρομολόγησης 5 3.312,90 € 

3. Ανάπτυξη ιστοσελίδας 
12 7.730,10 € 

4. Σύνδεση του back end 4 2.760,75 € 

5. Εγκατάσταση τηλεπικοινωνιών και ανταλλαγή 
μηνυμάτων 4 2.760,75 € 
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6. Αξιολόγηση της πρότυπης λειτουργίας του 
μοντέλου 8 4.425,02 € 

7. Επικύρωση, ενημέρωση και οριστικοποίηση 
συστήματος 6 3.312,90 € 

8. Εκπαίδευση προσωπικού ΓΓΦΠΥ 
4 2.208,60 € 

9. 6μηνη πιλοτική λειτουργία και συντήρηση 
συστήματος καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες 13 7.177,95 € 

10. Σύνταξη τεχνικής έκθεσης 4 2.208,60 € 

Συνολική Αμοιβή συστήματος διαχείρισης πληροφοριών και 
ιστοσελίδας 40.322,58 € 

ΦΠΑ 24% 9.677,42 € 

Συνολικό κόστος Π4.6.5.Γ.ii (με ΦΠΑ 24%) 50.000,00 € 

Π4.6.5.Γ 
Συνολική Αμοιβή Π4.6.5.Γ 96.774,19 € 

Π4.6.5.Γ 
ΦΠΑ 24% 23.225,81 € 

Π4.6.5.Γ 
Συνολικό κόστος Π4.6.5.Γ(με ΦΠΑ 24%) 120.000,00 € 

 

 

Π4.6.1 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Π4.6.1: Συλλογή δεδομένων, αξιολόγηση και αναλύσεις 

Π4.6.1.Α 

Συνολικό Κόστος Π4.6.1.Α: Ανάλυση Κλιματικής Αλλαγής 

Αμοιβή Π4.6.1.Α: Ανάλυση Κλιματικής Αλλαγής 8.064,52 €  

ΦΠΑ 24% 1.935,48 €  

Συνολικό Κόστος Π4.6.1.Α: Ανάλυση Κλιματικής Αλλαγής (με ΦΠΑ 
24%) 10.000,00 €  

Π4.6.1.Β 

Συνολικό Κόστος Π4.6.1.Β: Υψηλής ανάλυσης ψηφιακό μοντέλο εδάφους (DEM) για την 
παραποτάμια περιοχή του π.  Έβρου ώστε να χρησιμοποιηθεί από τα υδραυλικά μοντέλα 

(σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν την παρούσα). 

Αμοιβή Π4.6.1.Β.i: Προμήθεια Δορυφορικών Εικόνων 73.387,10 €  

ΦΠΑ 24% 17.612,90 €  

Συνολικό Κόστος Π4.6.1.B.i: Ανάλυση Κλιματικής Αλλαγής (με ΦΠΑ 
24%) 91.000,00 €  

Αμοιβή Π4.6.1.Β.ii: Επεξεργασία Εικόνων και Επικύρωση τελικού 
DEM 75.806,45 €  

ΦΠΑ 24% 18.193,55 €  

Συνολικό Κόστος Π4.6.1.B.ii: Επεξεργασία Εικόνων και Επικύρωση 
τελικού DEM (με ΦΠΑ 24%) 94.000,00 €  

Συνολικό Κόστος Π4.6.1.B  (με ΦΠΑ 24%) 185.000,00 €  

Π4.6.1 Αμοιβή Π4.6.1 
ΦΠΑ 24% 
Συνολικό κόστος Π4.6.1 (με ΦΠΑ 24%) 

157.258,07 € 
37.741,93 € 

195.000,00 € 
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Π4.6.5 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Π4.6.5: Εργαλεία και Δομές Πληροφοριών 

Π4.6.5.Α Συνολικό Κόστος Π4.6.5.Α: Μετεωρολογική προσομοίωση και πρόβλεψη μετεωρολογικών 
μεταβλητών έως 5 ημερών σε κλίμακα 5 * 5 χιλιομέτρων για ολόκληρη τη λεκάνη απορροής 
π. Έβρου/Μαρίτσα 

Αμοιβή Π4.6.1.Α: Μετεωρολογική προσομοίωση και πρόβλεψη 
μετεωρολογικών μεταβλητών έως 5 ημερών σε κλίμακα 5 * 5 
χιλιομέτρων για ολόκληρη τη λεκάνη απορροής π. Έβρου/Μαρίτσα  35.725,81 €  

ΦΠΑ 24% 8.574,19 €  

Συνολικό Κόστος Π4.6.5.Α (με ΦΠΑ 24%) 44.300,00 €  

Π4.6.5.Β Συνολικό Κόστος Π4.6.5.Β: Υδρολογική μοντελοποίηση και Υδραυλική προσομοίωση 
διόδευσης πλημμύρας στη διασυνοριακη λεκανή απορροής π.  Έβρου / Μαρίτσα  Σενάρια 
διόδευσης πλημμυρών με χρήση κατάλληλου λογισμικού  μοντελοποίησης κοίτης και 
παραγωγή χαρτών πλημμύρας 

Αμοιβή Π4.6.5.Β.i: Διαχείριση υδρολογικών και υδραυλικών 
δεδομένων 12.903,22 €  

ΦΠΑ 24% 3.096,78 €  

Συνολικό Κόστος Π4.6.5.B.i:  (με ΦΠΑ 24%) 16.000,00 €  

Συνολικό Κόστος Π4.6.1.Β.ii: Υδρολογικό μοντέλο 53.225,80 €  

ΦΠΑ 24% 12.774,20 €  

Συνολικό Κόστος Π4.6.1.B.ii (με ΦΠΑ 24%) 66.000,00 €  

Αμοιβή Π4.6.1.Β.iii: Υδραυλικό μοντέλο 95.161,29 €  

ΦΠΑ 24% 22.838,71 €  

Συνολικό Κόστος Π4.6.1.B.iii(με ΦΠΑ 24%) 118.000,00 €  

Συνολικό Κόστος Π4.6.1.B (με ΦΠΑ 24%) 200.000,00 €  

Π4.6.5.Γ Συνολικό Κόστος Π4.6.5.Γ: Αυτοματοποιημένο διαδικτυακό σύστημα για έγκαιρη 
προειδοποιήση σε περίπτωση πλημμυρών με τη σύνδεση μετεωρολογικών προβλέψεων, 
στάθμης νερού, μοντέλων πρόβλεψης και δεδομένων τηλεμετρίας για την ανάπτυξη του 
αλγόριθμου έγκαιρης προειδοποίησης και στη συνέχεια την ενεργοποίηση ειδοποιήσεων 
πάνω από συγκεκριμένα όρια. Χρήση λογισμικού που ενσωματώνει όλα τα παραπάνω και 
εκπαιδεύσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Αναθέτουσα Αρχή 

Αμοιβή Π4.6.5.Γ.i: Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων σε πραγματικό 
χρόνο, διασύνδεσης των υποσυστημάτων και διαχείρισης των 
ειδοποιήσεων συναγερμού 56.451,61 € 

ΦΠΑ 24% 13.548,39 € 

Συνολικό Κόστος Π4.6.5.Γ.i:  (με ΦΠΑ 24%) 70.000,00 € 

Αμοιβή Π4.6.1.Γ.ii: Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών και 
Ιστοσελίδας  40.322,58 € 

ΦΠΑ 24% 9.677,42 € 

Συνολικό Κόστος Π4.6.1.Γ.ii (με ΦΠΑ 24%) 50.000,00 € 

Συνολικό Κόστος Π4.6.5.Γ  (με ΦΠΑ 24%) 120.000,00 € 
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Π4.6.5 Αμοιβή Π4.6.5 
ΦΠΑ 24% 
Συνολικό κόστος Π4.6.5 (με ΦΠΑ 24%) 

293.790,31 € 
70.509,69 €  

364.300,00 € 

Καθαρή Αμοιβή Σύμβασης 
ΦΠΑ 24% 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (με ΦΠΑ 24%) 

451.048,38 € 
108.251,62 € 
559.300,00 € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ  

Το περιεχόμενο του ΕΕΕΣ επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του διαγωνισμού στο πεδίο 

Κεφαλίδα/ Σημειώσεις και συνημμένα, τόσο ως αρχείο .pdf, όσο και ως αρχείο .xml, για την διευκόλυνση 

των οικονομικών φορέων προκειμένου να το επεξεργαστούν με «Τηλεφόρτωση εγγράφου» στην σελίδα 

(https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start ) και να συντάξουν μέσω της παρεχόμενης υπηρεσίας τη 

σχετική απάντηση τους. Οδηγίες για τη συμπλήρωση του παρέχονται στην παρακάτω ιστοθέση του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ): http://www.eprocurement.gov.gr/ . 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start
http://www.eprocurement.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 

Η Τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω (βλ. Κεφ. 2.4.3.2):  

1. Τεχνική περιγραφή και ανάλυση των αντικειμένων της σύμβασης και σχολιασμό αυτών. 

2. Εντοπισμό και επισήμανση των τυχόν προβλημάτων, κινδύνων και κρίσιμων θεμάτων για την άρτια, 

ομαλή και έγκαιρη εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης. Προτάσεις και μέθοδοι αντιμετώπισης 

και επιλύσεως. 

3. Μεθοδολογία εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης και Χρονοδιάγραμμα ανάλυσης ενεργειών: 

Ανάλυση σε δραστηριότητες – ενέργειες και περιγραφή αυτών (work plan) και των παραδοτέων τους, 

με αναφορά στην αξιοποίηση του διατιθέμενου εξοπλισμού / λογισμικού. Παρουσίαση των 

προβλεπόμενων εσωτερικών διαδικασιών υλοποίησης του έργου (διαχείριση, επικοινωνία, 

διασφάλιση ποιότητας, κ.λπ.).  

4. Παρουσίαση της χρονικής αλληλουχίας των δραστηριοτήτων του αντικειμένου της Σύμβασης με 

γραμμικό χρονοδιάγραμμα (Gantt Chart), συνοδευόμενο από σχετική περιγραφή/τεκμηρίωση. 

5. Οργάνωση – Διοίκηση Ομάδας Έργου: Συνοπτική παρουσίαση των στελεχών της Ομάδας Έργου και 

των καθηκόντων που προβλέπεται να αναλάβουν για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης. 

Περιγραφή της Οργανωτικής Δομής της Ομάδας Έργου, συνοδευόμενη από σχηματικό διάγραμμα 

(Οργανόγραμμα) όπου θα εμφανίζονται τα δομικά στοιχεία του οργανογράμματος (π.χ. συντονιστής, 

κύριες/παραγωγικές και υποστηρικτικές μονάδες υλοποίησης της σύμβασης, κ.λπ.), οι συνδέσεις 

αυτών και η ιεραρχική τους εξάρτηση. Ανάλυση και τεκμηρίωση προτεινόμενων ανθρώπινων πόρων 

προκειμένου να αποδειχθεί η  δυνατότητα παροχής των ζητούμενων από την διακήρυξη υπηρεσιών. 

6. Συμπληρωμένο τον Πίνακα Προτεινόμενης Ομάδας Έργου του σχετικού Υποδείγματος του 

Παραρτήματος VI της παρούσας. 

7. Ό,τι άλλο κρίνουν οι υποψήφιοι ότι θα συνεισφέρει στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών τους, 

σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην παρούσα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Καταλόγου παρόμοιων συμβάσεων 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ:  (Τίθεται η επωνυμία της Εταιρίας ή του Φυσικού προσώπου που αφορά 

ο κατάλογος. Σε περίπτωση ένωσης/Κξίαςυποβάλλεται ξεχωριστός 

κατάλογος για κάθε μέλος αυτής) 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ () 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:                  (Τίθεται ο πλήρης τίτλος της σύμβασης, όπως αναγράφεται σ’ αυτήν) 

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: (Τίθεται ο πλήρης τίτλος του φορέα, Κύριος του έργου,) 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: (Αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του Αναδόχου σχήματος. Σε περίπτωση 

Σύμπραξης αναγράφονται όλοι οι εταίροι αυτής.  Σε περίπτωση Κ/Ξ ο 

τίτλος της Κ/Ξ και όλοι οι εταίροι αυτής)   

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τίθεται η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης)  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τίθεται η ημερομηνία έγκρισης της Σύμβασης μαζί με τον αριθμό της 

εγκριτικής απόφασης. Αν δεν έχει γίνει ακόμα η έγκριση αναφέρονται οι 

λόγοι. Αν έχει εγκριθεί ενδιάμεσο στάδιο αναγράφεται η ημερομηνία και 

η εγκριτική απόφαση) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: (Γίνεται συνοπτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου, 

κατά τρόπο που να προκύπτει σαφώς το αντικείμενο και να είναι 

δυνατόν η Επιτροπή να το αξιολογήσει εάν καλύπτει ή όχι τις απαιτήσεις 

της διακήρυξης.    

ΑΜΟΙΒΗ: (Αναγράφεται η τελική αμοιβή της σύμβασης, το ποσοστό συμμετοχής 

του αναδόχου και η τελική προκύπτουσα αμοιβή του) 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Αναγράφεται το είδος του πιστοποιητικού που υποβάλλεται: π.χ. 

Βεβαίωση Εργοδότη, Εγκριτική απόφαση, Υ.Δ. υποψηφίου κ.λπ., 

σύμφωνα με τη διακήρυξη) 

   (Τόπος – Ημερομηνία) 

 

Σφραγίδα – Υπογραφή 

   Νομίμου Εκπροσώπου 

Παρατηρήσεις: 

 Είναι δυνατόν να αναγράφονται και ολοκληρωμένες φάσεις εκπονουμένων συμβάσεων. 

 Ο κατάλογος μπορεί να υποβληθεί και υπό μορφή πίνακα, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλα τα ως άνω στοιχεία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 

  

1. Επώνυμο:   

2. Όνομα:    

3. Ημερομηνία και τόπος γέννησης:    

4. Υπηκοότητα:   

5. Οικογενειακή Κατάσταση:    

6. Εκπαίδευση: 

ΙΔΡΥΜΑ:    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   

ΠΤΥΧΙΟ:   

 

(Σε περίπτωση σπουδών σε περισσότερα του ενός Ιδρύματα ή περισσότερα του ενός πτυχία ο πίνακας τροποποιείται 

κατάλληλα). 

7. Γλώσσες: (Βαθμοί 1 έως 5 για την ικανότητα, όπου  5 είναι το άριστα) :  

ΓΛΩΣΣΑ  ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ 

Ελληνικά       

Αγγλικά     

 

(Προστίθενται ή αφαιρούνται σειρές ανάλογα). 

8.  Μέλος επαγγελματικών οργανισμών:  

9. Παρούσα θέση: (Αναγράφεται η σημερινή απασχόληση - θέση σε Επιχείρηση, Οργανισμό 

Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα, ελεύθερος επαγγελματίας κλπ). 

10.  Έτη επαγγελματικής εμπειρίας: (Αναγράφονται τα συνολικά έτη πραγματικής επαγγελματικής 

εμπειρίας). 

11. Κύρια προσόντα:  (Αναγράφονται τα κύρια προσόντα και ικανότητες του ατόμου που προκύπτουν 

από την μέχρι σήμερα επαγγελματική και άλλη εμπειρία του). 

12. Επαγγελματική απασχόληση:  

(Αναγράφεται η απασχόληση σε όλες τις μέχρι σήμερα Επιχειρήσεις ή Υπηρεσίες ξεκινώντας από 

την σημερινή θέση απασχόλησης. Δίδονται στοιχεία όπως η χρονική διάρκεια παραμονής σε κάθε 

διαφορετική Επιχείρηση ή Υπηρεσία ή ενδεχομένως διαφορετική θέση, οι αρμοδιότητες και 

ευθύνες, κ.λπ.). 

Χρονική διάρκεια: Από (μήνας/έτος) έως (μήνας/έτος) 

Χώρα: 

Ονομασία Επιχείρησης – Υπηρεσίας: 

Θέση στην Επιχείρηση – Υπηρεσία: 

Αρμοδιότητες – ευθύνες: 
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Χρονική διάρκεια: Από (μήνας/έτος) έως (μήνας/έτος) 

Χώρα: 

Ονομασία Επιχείρησης – Υπηρεσίας: 

Θέση στην Επιχείρηση – Υπηρεσία: 

Αρμοδιότητες – ευθύνες: 

 

13. Εμπειρία σχετική με την ζητούμενη: 

(Η αναγραφή ξεκινά από τις πλέον πρόσφατες συμβάσεις. Η εμπειρία αναφέρεται πάντα στο 

εξειδικευμένο αντικείμενο που καλείται να καλύψει σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. 

 

 

 

ΧΩΡΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

Από (μήνας/έτος) 

Έως (μήνας/έτος) 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΘΕΣΗ και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

   

   

   

 

14. Λοιπές Πληροφορίες: 

(Αναγράφονται τυχόν λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες. Π.χ. συγγραφικό, εκπαιδευτικό, 

ερευνητικό έργο και ότι άλλο κρίνει σκόπιμο ο συντάξας). 

 

(Τόπος – Ημερομηνία) 

 

                                                                           Υπογραφή 

Επισημάνσεις: 

1. Οι επεξηγήσεις του παρόντος υποδείγματος θα διαγραφούν από τους συντάξαντες. 

Η σύνταξη των βιογραφικών σημειωμάτων με τα ως άνω περιεχόμενα είναι υποχρεωτική. Η μορφοποίηση 

και η παρουσίαση των βιογραφικών σημειωμάτων δύναται να διαφοροποιούνται από το παρόν 

υπόδειγμα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Πίνακα προτεινόμενης ομάδα έργου 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ:  (Αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου αναδόχου φυσικού ή 

νομικού προσώπου) και σε περίπτωση ένωσης η ονομασία όλου 

του υποψηφίου ανάδοχου σχήματος) 

 

Α/Α Εταιρεία 
Ονοματε-

πώνυμο 
Ειδικότητα 

Έτη 

εργασιακής 

πείρας 

Σχέση 

εργασίας με 

την εταιρεία 

Θέση στο 

έργο 

Απασχόληση 

στο έργο (μήνες) 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) (η) 

        

        

        

Συνολικοί προσφερόμενοι ανθρωπομήνες  

 

Επεξήγηση στηλών πίνακα: 

α) Α/Α: στη στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός του στελέχους της ομάδας έργου. 

β) Εταιρεία: στη στήλη αυτή αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας (ή του φυσικού προσώπου) με την 

οποία συνεργάζεται το στέλεχος της ομάδας έργου. 

γ) Ονοματεπώνυμο: στη στήλη αυτή αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του στελέχους της ομάδας έργου. 

δ) Ειδικότητα: στη στήλη αυτή αναγράφεται η επαγγελματική ειδικότητα του στελέχους της ομάδας έργου 

ανάλογα με τους τίτλους σπουδών του. 

ε)Έτη εργασιακής πείρας: στη στήλη αυτή αναγράφονται τα έτη πραγματικής εργασιακής πείρας του 

στελέχους της ομάδας έργου στην δηλούμενη επαγγελματική ειδικότητα. 

στ)Σχέση εργασίας με την εταιρεία: στη στήλη αυτή αναγράφεται η σχέση εργασίας του στελέχους της 

ομάδας έργου με την εταιρεία (ή με το φυσικό πρόσωπο) σύμφωνα με τις παρακάτω κατηγορίες: 

(1): Εταίρος ή μέτοχος,  

(2): Υπάλληλος ή μόνιμος συνεργάτης με σύμβαση έργου 

(3): Εξωτερικός συνεργάτης. 

ζ)Θέση στο έργο: στη στήλη αυτή αναγράφονται οι αρμοδιότητες/καθήκοντα του στελέχους στο έργο. 

η)Απασχόληση στο έργο: στη στήλη αυτή αναγράφονται οι προσφερόμενοι ανθρωπομήνες του στελέχους 

στο έργο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα του συνόλου του έργου 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σχετικής Σύμβασης μεταξ΄της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. 

Σε κάθε περίπτωση η παραλαβή όλων των παραδοτέων του έργο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός της 

περιόδου υλοποίησης του έργου FLOODGUARD. Το έργο FLOODGUARD, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο αντίστοιχο Τεχνικό Δελτίο, λήγει στις 31/03/2022, ενώ για την επιτυχή ολοκλήρωσή του η διάρκειά του 

δύναται να παραταθεί, σε συμφωνία με τους Κανόνες Διαχείρισης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής 

Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020. 

Εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει 

προς έγκριση στην ΓΓΦΠ&Υ/Διεύθυνση Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος, αναλυτικό 

μηνιαίο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της Σύμβασης. Τα παραδοτέα θα παραδίδονται στην αρμόδια για 

την υλοποίηση του έργου υπηρεσία (Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος της 

ΓΓΦΠ&Υ) σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα που θα συνταχθεί, υποβληθεί και εγκριθεί μετά από την 

υπογραφή της Σύμβασης, το οποίο θα βασίζεται στις συμβατικές απαιτήσεις, όπως αυτές περιγράφονται 

στην παρούσα Διακήρυξη, καθώς και στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.  

Σε κάθε περίπτωση η παραλαβή όλων των παραδοτέων του έργο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός της 

περιόδου υλοποίησης του έργου FLOODGUARD. Το έργο FLOODGUARD, σύμφωνα τα προβλεπόμενα στο 

αντίστοιχο Τεχνικό Δελτίο, λήγει στις 31/03/2022, ενώ για την επιτυχή ολοκλήρωσή του η διάρκειά του 

δύναται να παραταθεί, σε συμφωνία με τους Κανόνες Διαχείρισης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής 

Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020. 

Το έργο του Αναδόχου σε κάθε περίπτωση ολοκληρώνεται μετά την παραλαβή των υπό ανάθεση 

υπηρεσιών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 

α/α 
Παραδοτέου 

Αντικείμενο Έργου 
Προϋπολογισθείσα Τιμή σε Ευρώ 

(€) μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 

Προσφερόμενη Τιμή σε 
Ευρώ (€) μη 

συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
Π4.6.1 

Συλλογή δεδομένων, 
αξιολόγηση και αναλύσεις 

  

Π4.6.1A 
Εκτίμηση της κλιματικής 
αλλαγής στην περιοχή 

μελέτης 

8.064,52€ 
(100% της προϋπολογισθείσας 

τιμής) 

………………………….€ 

Π4.6.1Β 

Υψηλής ανάλυσης ψηφιακό 
μοντέλο εδάφους (DEM) 

παραγωγής για την 
παραποτάμια περιοχή του π. 

Έβρου ώστε να 
χρησιμοποιηθεί από τα 

υδραυλικά μοντέλα 

149.193,55€ 
(100% της προϋπολογισθείσας 

τιμής) 

………………………….€ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

Π4.6.5 

Εργαλεία και δομές 
πληροφοριών 

  

Π4.6.5A 

Μετεωρολογική 
προσομοίωση και πρόβλεψη 
μετεωρολογικών μεταβλητών 
έως 5 ημερών σε κλίμακα 5 * 
5 χιλιομέτρων για ολόκληρη 

τη λεκάνη απορροής π. 
Έβρου/ Μαρίτσα 

35.725,81€ 
(100% της προϋπολογισθείσας 

τιμής) 
…………………………€ 

Π4.6.5B 

Υδρολογική μοντελοποίηση 
των διασυνοριακών λεκανών, 
Υδραυλική προσομοίωση της 
λεκάνης π.  Έβρου / Μαρίτσα  

βάσει των αποτελεσμάτων 
του υδρολογικού μοντέλου, 

Σενάρια διόδευσης 
πλημμυρών με χρήση 

κατάλληλου λογισμικού  
μοντελοποίησης κοίτης και 

παραγωγή χαρτών 
πλημμύρας 

161.290,32 € 
(100% της προϋπολογισθείσας 

τιμής) 
…………………………€ 

Π4.6.5Γ 

Αυτοματοποιημένο 
διαδικτυακό σύστημα για 

έγκαιρη προειδοποιήση σε 
περίπτωση πλημμυρών με τη 

σύνδεση μετεωρολογικών 
προβλέψεων, στάθμης νερού, 

μοντέλων πρόβλεψης και 
δεδομένων τηλεμετρίας για 

την ανάπτυξη του 
αλγόριθμου έγκαιρης 

προειδοποίησης και στη 
συνέχεια την ενεργοποίηση 

ειδοποιήσεων πάνω από 

96.774,19€ 
(100% της προϋπολογισθείσας 

τιμής) 
…………………………€ 





 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών 
Σελίδα 77 από 88 

συγκεκριμένα όρια. Χρήση 
λογισμικού που ενσωματώνει 

όλα τα παραπάνω και 
εκπαιδεύσεις και 

συμβουλευτικές υπηρεσίες 
στην Αναθέτουσα Αρχή 

 ΣΥΝΟΛΟ 

451.048,38€ 

(100% της προϋπολογισθείσας 
τιμής) 

…………………………€ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής και 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης) 

 

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / Ημερομηνία έκδοσης: 
…………………………… 

Προς: Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα ). 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα )  

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ . 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………  υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................…………………………………..   

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 
Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................  της/του 
(Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: 
“(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............   

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 
σε ....................ημέρες   από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….  

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 
μας.  
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό 
αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της .  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε . 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. /  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα 
τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ. αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, 
σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 
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Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 
σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης) 

ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X – Σχέδιο Σύμβασης  

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Υ.Π.ΕΝ.) 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

Ανάθεσης του έργου:  

 

«Πληροφοριακό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης Πλημμύρων (ΣΕΠΠ) στη λεκάνη απορροής π. 

Έβρου/Μαρίτσα», που ανήκει στο Υποέργο Νο 5, της Πράξης «Integrated actions for joint coordination 

and responsiveness to flood risks in the Cross Border area» (Ακρωνύμιο: FLOODGUARD) η οποία έχει 

ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία INTERREG V-A GREECE – 

BULGARIA 2014-2020» με βάση την Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) με αρ. Β4.5b.01 μεταξύ 

της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος «INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020» και της 

(κωδικό MIS 5017322) και με κωδικό πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ27560000.  

 

Στην Αθήνα σήμερα …………………………… 2020 στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Φυσικού 

Περιβάλλοντος & Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, και Ενέργειας  οι συμβαλλόμενοι:  

α) Η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, και 

Ενέργειας (εφεξής ΓΓΦΠ&Υ/Υ.Π.ΕΝ.) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμαλιάδος 17, και εκπροσωπείται 

στην παρούσα νόμιμα από τoν Γενικό Γραμματέα κ. ……………………………… 

β) Η εταιρεία: «___________________» με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. ________________, 

Δ/νση__________________________, αποκαλούμενη εφεξής Ανάδοχος 

έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες  2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Την υπ. αριθμ. ΥΑ 300488/ΥΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099/Β/19.04.2016), «Σύστημα διαχείρισης 

και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου “ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”». 

3. Την από 22/03/2019 Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας (Partnership Agreement) μεταξύ του 

Επικεφαλής Εταίρου - Δικαιούχου και των Εταίρων / Δικαιούχων του έργου: «Integrated actions for joint 

coordination and responsiveness to flood risks in the Cross Border area», με ακρωνύμιο FLOODGUARD στο 

πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020». 

4. Την υπ’ αριθμ B4.5b.01 από 01/04/2019 Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract, No 

B4.5b.01) μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα-
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Βουλγαρία 2014-2020» και του Κύριου Διακιούχου (Lead Beneficiary) του έργου, Fire Safety and Civil 

Protection Directorate, Ministry of Interior, Bulgaria. 

5. Την υπ΄αριθμ. 53046/17.5.2019, (ΑΔΑ: 758Ζ465ΧΙ8-ΛΓΟ) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης για την ένταξη του έργου “Integrated actions for joint coordination and responsiveness to 

flood risks in the Cross Border area” στο ΠΔΕ με κωδικό πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ27560000. 

6. Την με αριθμ. πρωτ. 300967/ΥΔ2073/15-04-2020 (αριθμ. πρωτ. εισαγ. 

ΥΠΕΝ/ΔΣΔΥΥ/36855/233/21-04-2020) έγκριση διακήρυξης με τίτλο «Πληροφοριακό σύστημα έγκαιρης 

προειδοποίησης πλημμύρων (ΣΕΠΠ) στη λεκάνη απορροής π Έβρου/Μαρίτσα του έργου με ακρωνύμιο 

FLOODGUARD και με κωδικό ΟΠΣ 5017322, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». 

7. Tην με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΣΔΥΥ/40042/249/29-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΞ2Γ4653Π8-ΖΤΗ) Απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του 

διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων διακήρυξης και των εγγράφων της σύμβασης, για τη 

σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση του έργου παροχής υπηρεσιών «Πληροφοριακό Σύστημα 

Έγκαιρης Προειδοποίησης Πλημμύρων (ΣΕΠΠ) στη λεκάνη απορροής π. Έβρου/Μαρίτσα», με κωδικό 

πράξης ΣΑ: (2019ΣΕ27560000).με ανοικτή διαδικασία, καθώς και η διάθεση πίστωσης ύψους 559.300,00€ 

(με ΦΠΑ) σε βάρος του Έργου «Integrated actions for joint coordination and responsiveness to flood risks 

in the Cross Border area» (Ακρωνύμιο: FLOODGUARD) με αριθμό 2019ΣΕ27560000 της ΣΑΕ 2756. 

8.  Το Τεύχος Διακήρυξης του ως άνω έργου και τη διάθεση πίστωσης ύψους 451.048,39€ μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ: 108.251,61€ ) και με η συνολκή δημόσια δαπάνη που ανέρχεται 

στο ποσό των 559.300,00€. 

9. Την απόφαση ……………………… του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων., με την 

οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού για το έργο του θέματος και η ανάθεση της σύμβασης 

στο διαγωνιζόμενο σχήμα: …………………….με Συνολική Προσφορά …………………..€ για την εκτέλεση του 

προαναφερόμενου έργου ,  πλέον …………….€ για ΦΠΑ, ήτοι στο σύνολο ………………………€. 

10. Τα δικαιολογητικά νομιμοποίησης και προσωπικής κατάστασης που ορίζονται στην Διακήρυξη. 

Δήλωσαν, συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω: 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ανατίθεται στον Ανάδοχο το έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης Πλημμύρων 

(ΣΕΠΠ) στη λεκάνη απορροής π. Έβρου/Μαρίτσα», που ανήκει στο Υποέργο Νο 5, της Πράξης 

«Integrated actions for joint coordination and responsiveness to flood risks in the Cross Border area» 

(Ακρωνύμιο: FLOODGUARD) η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εδαφική 

Συνεργασία INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020» με βάση την Σύμβαση Χρηματοδότησης 

(Subsidy Contract) με αρ. Β4.5b.01 μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος «INTERREG V-A 

GREECE – BULGARIA 2014-2020» και του Επικεφαλής Εταίρου με κωδικό MIS 501732 και κωδικό ένταξης 

πράξης στο ΠΔΕ ΣΑ: 2019ΣΕ27560000, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη που ορίζονται 

ακολούθως:  

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 





 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών 
Σελίδα 83 από 88 

Τα Συμβατικά Τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης είναι κατά σειρά ισχύος τα 

ακόλουθα: 

1. Το Τεύχος Διακήρυξης με τα Παραρτήματά του, 

2. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου,  

3. Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου και 

4.  Η παρούσα Σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 3: ΑΜΟΙΒΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των  ……………€ πλέον …………..για Φ.Π.Α. 24 % (ήτοι συνολικά 

……………€),  που θα βαρύνει τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε (αρ. έργου 2019ΣΕ27560000 της ΣΑ Ε2756).   

Το Υποέργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 

INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020 και από Εθνικούς Πόρους.  

Ως προς τον τρόπο πληρωμής, τις κρατήσεις κλπ ισχύουν τα αναφερόμενα στην Διακήρυξη 

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από  την ημερομηνία υπογραφής του 

παρόντος. 

Σε κάθε περίπτωση η παραλαβή όλων των παραδοτέων του έργο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός της 

περιόδου υλοποίησης του έργου FLOODGUARD. Το έργο FLOODGUARD, σύμφωνα τα προβλεπόμενα στο 

αντίστοιχο Τεχνικό Δελτίο, λήγει στις 31/03/2022, ενώ για την επιτυχή ολοκλήρωσή του η διάρκειά του 

δύναται να παραταθεί, σε συμφωνία με τους Κανόνες Διαχείρισης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής 

Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Για την υπογραφή του παρόντος απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού 

……………………€  

Ο Ανάδοχος κατέθεσε τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης, οι οποίες 

εκδόθηκαν υπέρ του Αναδόχου από ………………….. …………………………………….: 

α.  Νο …………………….. ποσού ………….. € 

β.  Νο …………………….. ποσού ………….. € 

γ.  Νο …………………….. ποσού ………….. € 

Οι ως άνω εγγυήσεις καλύπτουν τις προβλεπόμενες εγγυήσεις σύμφωνα με την Διακήρυξη. 
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ΑΡΘΡΟ 6: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Η Αναθέτουσα δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση, αζημίως για αυτήν, σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) Ο Ανάδοχος παραβιάζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

(β) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η 

άδεια λειτουργίας του ή περιέλθει σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση αφερεγγυότητας ή γίνουν πράξεις 

αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του 

στοιχείων. 

(γ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 

επαγγέλματός του. 

(δ) Για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της καταγγελίας εκ 

μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής 

της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) 

προθεσμία θεραπείας της παράβασης, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με 

την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον 

Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

Με τη λύση της Σύμβασης, μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά 

από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 

(α) να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης 

υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, 

(β) να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν 

(ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του, καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά 

έγγραφα και μέσα (ηλεκτρονικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του 

παρασχεθέντος μέρους του Έργου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία 

καταγγελίας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με τη Σύμβαση 

προς τον Ανάδοχο μέχρι την εκκαθάριση των μεταξύ τους υποχρεώσεων. 
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ΑΡΘΡΟ 7: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος υπερβεί τη συνολική προθεσμία περάτωσης της Σύμβασης, με 

αποκλειστική υπαιτιότητά του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να προβεί σε μείωση του συμβατικού 

τιμήματος, ανάλογη προς την καθυστέρηση. 

Συγκεκριμένα, για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης της Σύμβασης και μέχρι 

είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανά εργάσιμη ημέρα ίση με 1% της αμοιβής 

της Σύμβασης. Για κάθε επί πλέον ημέρα πέραν των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών η ποινική ρήτρα 

ανέρχεται σε ποσοστό 1,5% της εν λόγω αξίας. 

Η ποινική ρήτρα δύναται να εισπραχθεί με παρακράτηση από την αμοιβή του Αναδόχου. 

Όλες οι πράξεις επιβολής ποινικών ρητρών και οι εκπτώσεις διενεργούνται από την Αναθέτουσα Αρχή, 

ύστερα από ενδεχόμενη εισήγηση της τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου. 

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη 

βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες  από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα 

προσοχή και επιμέλεια και σεβόμενος τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 

Αναθέτουσα Αρχή, πάντα μέσω της τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, 

υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του 

Έργου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο (τακτικές 

και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, καθώς 

και να παρίσταται, εφόσον του ζητηθεί σε κάθε φύσεως ελέγχους ή επιθεωρήσεις της Αναθέτουσας 

Αρχής, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή 

Εδαφική Συνεργασία» ή/και άλλων αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο τη Σύμβαση ή μέρος 

αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  Σε περίπτωση έγκρισης της οποιασδήποτε ως άνω εκχώρησης, οι όροι 
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της Σύμβασης θα δεσμεύουν και τον αναφερόμενο τρίτο, ακόμη και εάν αυτός δεν τους έχει ρητά 

αποδεχθεί. 

ΑΡΘΡΟ 10: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ο Ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας, αλλά και μετά τη λήξη της, για αόριστο χρόνο, 

υποχρεούται να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και οφείλει να τηρεί αυστηρά το απόρρητο σχετικά με 

οποιαδήποτε πληροφορία, γεγονός, υπηρεσιακή πρακτική, σχεδιασμό και μεθόδους εργασίας, στρατηγικά 

ή επιχειρησιακά σχέδια κ.λ.π. των οποίων έλαβε γνώση εξαιτίας ή με αφορμή την παρούσα, να μην 

μεταδίδει αλλά και να εμποδίζει ή να μην διευκολύνει την μετάδοσή τους σε οποιονδήποτε τρίτο. 

Ειδικότερα, ο Ανάδοχος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι:  

α) Όλες ανεξαιρέτως οι πληροφορίες ή/και στοιχεία, που σχετίζονται με τις υπηρεσίες του σε εκτέλεση της 

παρούσας, και αφορούν ενδεικτικά σε υπηρεσίες, βάσεις δεδομένων, πρόσβαση σε διαδικτυακές 

πλατφόρμες ή/και πληροφοριακά συστήματα, προσωπικά δεδομένα και συμβάσεις της Αναθέτουσας 

Αρχής, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία η οποία ευλόγως θα πρέπει να αναγνωριστεί ως εμπιστευτική, 

τυγχάνουν ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ και είναι της αποκλειστικής κυριότητας, νομίμου νομής ή/και κατοχής της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

β) Δεν θα χρησιμοποιήσει, αναπαράγει, γνωστοποιήσει, δημοσιεύσει, εκμεταλλευθεί ή ιδιοποιηθεί με 

οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή Εμπιστευτικές Πληροφορίες καλυπτόμενες από 

την παρούσα σύμβαση.  

γ) Θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των άνω πληροφοριών 

και στοιχείων, για την αποφυγή της δημοσιοποίησής τους και την μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους.  

δ) Κατά την λήξη της παρούσας υποχρεούται να επιστρέψει όλες τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες που του 

έχουν αποκαλυφθεί στα πλαίσια της παρούσας ή έχουν περιέλθει στην κατοχή του με οποιοδήποτε μέσο, 

σε ενσώματη ή ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή, καθώς και όποια αντίγραφα αυτών – όπου όμως αυτό δεν 

είναι δυνατόν υποχρεούται στην καταστροφή αυτών – με τη λήξη καθ’ οιονδήποτε τρόπο της συνεργασίας 

των συμβαλλόμενων στο παρόν μερών.  

ε) O Ανάδοχος αναγνωρίζει ότι σε περίπτωση που δεν σεβαστεί την εμπιστευτικότητα αυτή και 

χρησιμοποιήσει ή εκμεταλλευθεί προς ίδιον όφελος, ή κοινοποιήσει ή γνωστοποιήσει με οποιονδήποτε 

τρόπο Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε οποιονδήποτε τρίτο, καθώς και σε περίπτωση παράβασης των 

ανωτέρω όρων, ζημιώνει με πρόθεση την Αναθέτουσα Αρχή και θα υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε 

θετική και αποθετική ζημία που τυχόν υποστεί αυτή.  

ΑΡΘΡΟ 11: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου η Αναθέτουσα Αρχή συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες που 

αφορούν σε φυσικά πρόσωπα, εκπροσώπους φορέων, οργανισμών κλπ συμπεριλαμβανομένων των 

βασικών στοιχείων αναγνώρισης (όνομα, επώνυμο), των στοιχείων επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο 

επικοινωνίας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), και εν γένει πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την 

υλοποίηση του Έργου. Η πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει η Αναθέτουσα 
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Αρχή περιορίζεται αποκλειστικά στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους και συνεργάτες της, καθώς και 

στους «εκτελούντες την επεξεργασία», οι οποίοι είναι απολύτως αναγκαίο να λαμβάνουν γνώση, για τους 

σκοπούς της Αναθέτουσας Αρχής.  

Όταν ο Ανάδοχος ενεργεί ως «εκτελών την επεξεργασία» δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το 

δικαίωμα να προβαίνει στην επεξεργασία για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της συναφθείσας σύμβασης και δηλώνει ότι 

δε θα διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός από τη διαβίβαση ορισμένων εξ αυτών προς τις αρμόδιες Δημόσιες 

Υπηρεσίες και τους διεθνείς οργανισμούς, προς το σκοπό της εκπλήρωσης των νομίμων υποχρεώσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

Κάθε συμβαλλόμενος θα ειδοποιεί εγκαίρως τον έτερο συμβαλλόμενο εάν: (α) λάβει ερώτημα για παροχή 

πληροφοριών, κλήτευση ή αίτημα για επιθεώρηση ή για έλεγχο από αρμόδια δημόσια αρχή σχετικά με 

την Επεξεργασία, (β) εντοπίσει παραβίαση Ασφαλείας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

Από την καταγγελία ή λύση της Σύμβασης και εφεξής, ο Ανάδοχος, απαγορεύεται ρητώς να διατηρεί 

πρόσβαση και να προβαίνει σε Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που τέθηκαν στην 

διάθεση του στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, από συστήματα ή αρχεία της Αναθέτουσας Αρχής.  

Σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων του Αναδόχου, που απορρέουν από το παρόν άρθρο, ο 

τελευταίος υποχρεούται να καταβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή ως ποινική ρήτρα, ποσό ίσο με το σύνολο 

της αμοιβής του για τη συμβατική διάρκεια της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να αναζητήσει την αποκατάσταση οιασδήποτε περαιτέρω θετικής ή αποθετικής ζημίας υποστεί 

από την πρόωρη λύση της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

Η Σύμβαση τροποποιείται μόνο γραπτώς και κατόπιν συμφωνίας των δύο συμβαλλόμενων μερών με 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον 

συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για αδυναμία εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του, αν η αδυναμία 

αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται από το νόμο ως γεγονός απρόβλεπτο και 

αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της Σύμβασης. Η επικαλούμενη ανωτέρω βία 

πρέπει να αποδεικνύεται από τον Ανάδοχο δεόντως και επαρκώς. Ο Ανάδοχος που πλήττεται από τα 

περιστατικά ανωτέρας βίας, υποχρεούται στο διάστημα που αυτά συμβαίνουν μέχρι και την αναφορά 

τους στην αναθέτουσα Αρχή, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει τις 

επιπτώσεις των γεγονότων ανωτέρας βίας. 
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Η απόδειξη περιστατικών που συνιστούν ανωτέρα βία βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονική στιγμή που έλαβαν χώρα τα εν λόγω περιστατικά 

να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία. Επαναλαμβάνεται ότι εντός του συγκεκριμένου διαστήματος ο Ανάδοχος πρέπει να καταβάλει 

όλες τις δυνατές προσπάθειες ώστε να ξεπεράσει μερικώς ή ολικώς την αδυναμία που προκαλείται. Σε 

περίπτωση που τα περιστατικά δεν αναφερθούν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία και δεν προσκομισθούν 

τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, ο Ανάδοχος στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη 

ανωτέρας βίας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί κάθε δικαίωμα για την περαιτέρω διερεύνηση των γεγονότων και την 

έγερση απαίτησης προς τον Ανάδοχο για την παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων ή ακόμα και τη λήψη 

πρόσθετων μέτρων αποκατάστασης εφόσον κάτι τέτοιο μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός των πλαισίων 

του Έργου και των δυνατοτήτων του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η Σύμβαση διέπεται από το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. 

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την 

εφαρμογή της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη 

φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.  

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια είναι 

τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους 

συμβαλλόμενους σε πέντε (5) γνήσια αντίτυπα, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2) παρέλαβε ο 

δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τρία (3) προορίζονται για χρήση της Υπηρεσίας. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για τον Ανάδοχο Για την Αναθέτουσα Αρχή 

Ο Εκπρόσωπος 

 

Ο 
Υπηρεσιακός Γραμματέας του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
 
 
 

Νικόλαος Μιχαλόπουλος 
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