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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

Επωνυμία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Ν. Παχάκη 2 

Πόλη Αρχάνες 

Ταχυδρομικός Κωδικός 70 100 

Τηλέφωνο 2810753300 

Fax 2810753310 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@anher.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες  Έλενα Ζουδιανού 

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ), και στην 
διεύθυνση (URL): www.anher.gr  

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στη διεύθυνση:  

 Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.  

Ν. Παχάκη 2, Τ.Κ. 70100, Αρχάνες  Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον ανωτέρω αρμόδιο για πληροφορίες: 

στην προαναφερθείσα διεύθυνση και στο τηλέφωνο: 2810-753317 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 
4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης  

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διατοπικής συνεργασίας με τίτλο «ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ» 
(Υπομέτρο 19.3 CLLD/LEADER) στο πλαίσιο υλοποίησης του  Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. 
Ηρακλείου που συγχρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014 
- 2020 (Μέτρο 19 “Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του Leader (TAΠToK - Τοπική Ανάπτυξη με 
Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων”) - υπομέτρο 19.3 «Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση 
της συνεργασίας (διακρατική & διατοπική)»ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) (Κωδικός ΟΠΣΑΑ 0021846274). 

http://www.anher.gr/
http://www.anher.gr/
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Η ανάλυση του προϋπολογισμού ανά ενέργεια έχει ως εξής: 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης αποτελείται από τα εξής: 

Α.2.1. Μελέτη αποτύπωσης νέων διαδρομών 

Κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο πραγματοποιήθηκε μελέτη χάραξης συνολικά είκοσι δύο 
(22) κτηνοτροφικών διαδρομών σε ολόκληρη την Κρήτη με αναλυτική περιγραφή της υφιστάμενης 
κατάστασης, κριτήρια επιλεξιμότητας περιοχών και σύνδεσή τους σε δομημένες και ολοκληρωμένες 
περιηγητικές διαδρομές στην ενδοχώρα. Επίσης, μέσα από τη μελέτη προέκυψαν και τα κριτήρια – 
προδιαγραφές ίδρυσης ενός κτηνοτροφικού αγροκτήματος. Επιπλέον δημιουργήθηκε ένα επιχειρησιακό 
σχέδιο ανάπτυξης των κτηνοτροφικών αυτών διαδρομών σε ένα ενιαίο σύστημα – δίκτυο περιηγήσεων με 
δράσεις και άξονες – προτάσεις για την επόμενη περίοδο. 

Το νέο CLLD/LEADER στο εξής εφαρμόζεται σε διευρυμένες περιοχές παρέμβασης με ενσωμάτωση των 
πρώην περιοχών του Άξονα 3 (ΟΠΑΑΧ) του ΠΑΑ 2007-2013, διασφαλίζοντας την εξ ολοκλήρου κάλυψη των 
αγροτικών περιοχών της Κρήτης. Επομένως, αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός διαδρομών 
επισκέψιμων διδακτικών αγροκτημάτων στις νέες περιοχές παρέμβασης, αλλά και η σύνδεσή τους με 
υφιστάμενες διαδρομές, με στόχο να καλυφθεί το σύνολο των ορεινών και αγροτικών περιοχών της Κρήτης. 

Η δημιουργία διαδρομών επισκέψιμων διδακτικών αγροκτημάτων στοχεύει στην αναβάθμιση και προβολή 
της οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής σπουδαιότητας της κάθε περιοχής. Η 
επιλογή των σημείων θα γίνει βάσει προδιαγραφών και ποιοτικών κριτηρίων, ώστε να διασφαλιστεί η 
συνολική ποιότητα της ενέργειας και τα σημεία αυτά να λειτουργήσουν ως πρεσβευτές της περιοχής τους. 
Επίσης, στόχος της επιλογής των σημείων αυτών θα είναι να ωριμάσουν οι συνθήκες, ώστε στο άμεσο 
μέλλον, να διαμορφωθούν διδακτικές αγροτοκτηνοτροφικές φάρμες στις περιοχές αυτές. 

Συνεπώς, στο πλαίσιο της ενέργειας Β.2.1 θα συμπληρωθούν οι υπάρχουσες διαδρομές τουλάχιστον ως 
εξής:  

δύο (2) στην περιοχή παρέμβασης του Ο.Α.Κ.,  

δύο (2) στην περιοχή παρέμβασης του ΑΚΟΜΜ,  

δύο (2) στην περιοχή παρέμβασης της ΑΝΗ (ΟΤΔ Ν. Ηρακλείου),  

δυο (2) στην περιοχή παρέμβασης της ΑΝΛΑΣ και 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€] 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΦΠΑ (%) ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(ΜΕ ΦΠΑ) [€] 

Α.2.1 Μελέτη αποτύπωσης 
των νέων διαδρομών 

20.000,00 24% 4.800,00 24.800,00 

Α.2.2    Ψηφιακός χάρτης-
Ψηφιακή εφαρμογή 

28.612,90 24% 6.867,10 35.480,00 

Α.2.3     Πινακίδες 
πληροφόρησης  

8.100,00 24% 1.944,00 10.044,00 

ΣΥΝΟΛΟ (Αριθμητικώς) 56.712,90 24% 13.611,10 70.324,00 
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δύο (2) στην περιοχή παρέμβασης της ΑΝΗ (ΟΤΔ Μεσαράς).  

Ουσιαστικά, η μελέτη  θα συμπληρώσει την υφιστάμενη και θα υποδείξει τα σημεία στα οποία μπορεί να 
αναπτυχθεί ο θεσμός και να δημιουργηθούν Διδακτικές Φάρμες, οι υποδομές που απαιτούνται κλπ., και θα 
γίνει και η αντίστοιχη αποτύπωση σε χάρτη και περιγραφή ανά διαδρομή. 

Η μελέτη οφείλει  να καθορίσει και να χαράξει τις θεματικές διαδρομές διδακτικών αγροκτημάτων, πάνω 
στις οποίες υπάρχει παράλληλα η δυνατότητα ανάδειξης μνημείων και εγκαταστάσεων  
αγροτοκτηνοτροφικής κληρονομιάς, να καταδείξει τα σημεία εκείνα που προσφέρουν συνέργειες 
εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού και τα σημεία εκείνα στα οποία μπορούν να αναπτυχθούν 
δραστηριότητες αξιοποίησης παραδοσιακών παραγωγικών χώρων που σχετίζονται με την 
αγροτοκτηνοτροφική δραστηριότητα. 

Στο πλαίσιο της μελέτης ο ανάδοχος θα συγκεντρώσει φωτογραφικό υλικό, το οποίο θα παραδώσει στην 
Αναθέτουσα Αρχή μαζί με τη Μελέτη. 

Α.2.2. Ψηφιακός χάρτης 

Ο Ψηφιακός Χάρτης θα προκύψει από την ενέργεια «Μελέτη αποτύπωσης των νέων διαδρομών» καθώς και 
από τις υφιστάμενες διαδρομές της προηγούμενης περιόδου. Τα σημεία που θα σχηματίσουν τις διαδρομές 
θ’ αποτυπωθούν σε χάρτη της Κρήτης και θα συνοδεύονται από τα σχετικά κείμενα στα ελληνικά και στα 
αγγλικά. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στη μετάφραση από μεταφραστή ή μεταφραστικό κέντρο του 
πληροφοριακού υλικού στα αγγλικά. Παράλληλα, θα υπάρχει η δυνατότητα προσβασιμότητας σε άτομα με 
αναπηρίες.   

Η πρόσβαση στον χάρτη θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του έργου (www.oreakriti.gr), ενώ θα υπάρχει 
σύνδεση και με μεγάλες πλατφόρμες, προκειμένου να ενημερώνεται ο επισκέπτης, μέσω κινητού 
τηλεφώνου (smartphone) ή tablet, σε ποιο σημείο της διαδρομής βρίσκεται. Οι αγροτοκτηνοτροφικές 
διαδρομές που θα συμπεριληφθούν στον ψηφιακό χάρτη είναι οι 22 που δημιουργήθηκαν κατά την 
υλοποίηση του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 και εκείνες που θα προκύψουν από τις νέες περιοχές του 
πρώτου παραδοτέου (Μελέτη αποτύπωσης των νέων διαδρομών). 

Κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει πρόσβαση στους ψηφιακούς χάρτες είτε μέσω της ιστοσελίδας, είτε 
αποκτώντας την εφαρμογή (application), η οποία θα συνδέεται και με τη Google maps. Η εφαρμογή θα είναι 
διαθέσιμη δωρεάν μέσω του εκάστοτε market (google play/apple store). 

Α.2.3. Πινακίδες 

Οι αγροτοκτηνοτροφικές διαδρομές θα ενσωματώνουν σημαντικά σημεία περιβαλλοντικού, ιστορικού, 
πολιτισμικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, που έρχονται να ολοκληρώσουν την εμπειρία της διδακτικής 
φάρμας. Με την προσθήκη όλων των ορεινών όγκων και αγροτικών περιοχών στη νέα περιοχή εφαρμογής 
του διατοπικού σχεδίου θα επιτευχθεί η ενιαία προβολή της εικόνας της Κρήτης. Παράλληλα, θα 
αξιοποιηθεί η υπάρχουσα σήμανση και θα συνεχιστεί με την ίδια μορφή στις νέες περιοχές, καθώς έχει 
διαφανεί εξαιρετικά χρήσιμη για τους επισκέπτες. 

Παραδοτέα του έργου: 

 5 Πινακίδες περιοχής δικτύου διαστάσεων: 2,00x0,25x0,50 (μία ανά περιοχή των ΟΤΔ) 

 4 Πινακίδες τοπικών πληροφοριών διαστάσεων 0,90Χ0,50 (εξαιρείται η ΟΤΔ Μεσαράς) 

Τοποθέτηση των πινακίδων σε σημεία σταθμούς που θα συναποφασιστούν με τις ΟΤΔ. Ο Ανάδοχος θ’ 
αναλάβει και τις διαδικασίες αδειοδότησης για την τοποθέτηση των πινακίδων.   

Φωτογραφίες αποτύπωσης της κάθε πινακίδας τοποθετημένης. 

Ηλεκτρονικά τις μακέτες των πινακίδων σε μορφή pdf και jpeg. 
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Η παρακολούθηση, πιστοποίηση και παραλαβή των υπηρεσιών και των αντίστοιχων παραδοτέων του 
Αναδόχου, θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής (Ε.Π.Π.)  

 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της 
Επιτροπής, του Διευθυντή της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ και του Συντονιστή του κάθε Τοπικού 
Προγράμματος LEADER/CLLD. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV):  

 71354100 - 5 Υπηρεσίες ψηφιακής χαρτογράφησης 

 30237450 – 8 Πινακίδες γραφικών 

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 56.712,90€ πλέον Φ.Π.Α. (56.712,90€ +13.611,10€ ΦΠΑ 
24% = 70.324,00€). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 6 μήνες από την υπογραφή της.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι της παρούσας διακήρυξης.  

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 κάθε σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:  

1. Τις διατάξεις των άρθρων 252, 253, 265, 268 του Ν. 3463/2006 βάσει των οποίων έχει συσταθεί και 
λειτουργεί, 

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 

3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α’ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 και 
ισχύει, 

4. Τις με αρ. 57654 (Β’ 1781/23-5-2017) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικοτέρων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

5. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α') «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», 

6. Την με αρ. πρωτ. 6344/26-9-2019 (ΦΕΚ Β’ 3769) Υπουργική Απόφαση «Πλαίσιο υλοποίησης του 
υπομέτρου 19.3 ΄΄Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική και 
διατοπική)’’ του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020», όπως ισχύει κάθε φορά.  

7. Την με αρ.πρωτ. 2074/7-5-2020 απόφαση ένταξης σχεδίου δράσης με τίτλο «ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ» στο 
Πρόγραμμα "Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020" (ΠΑΑ), Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.3 – 
Διατοπική και Διακρατική Συνεργασία.  

8. Το υπ’ αριθ. 470/07-04-2021 αναρτημένο αίτημα επιλογής αναδόχου 
9. Την υπ' αριθ. 09/09-04-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας 

συνοπτικού διαγωνισμού και των όρων αυτού για την Επιλογή Αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο 
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«Μελέτη αποτύπωσης των νέων διαδρομών, Ψηφιακός χάρτης, Πινακίδες» στο πλαίσιο του 
προγράμματος διατοπικής συνεργασίας με τίτλο: «ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ». 

10. Την υπ. αριθμ.55/08-06-2021 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος  CLLD LEADER Ν. 
Ηρακλείου για την ανάγκη επιλογής αναδόχου για την αξιολόγηση του τοπικού προγράμματος 

11. Την υπ. αριθμ.  37/31-5-2021 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος  CLLD LEADER 
Μεσαράς περί έγκρισης της παρούσας διακήρυξης 

12. Την υπ. αριθμ.  26/28-6-2021απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος  CLLD LEADER της ΟΤΔ 
Αναπτυξιακή Λασιθίου ΑΑΕ ΟΤΑ περί έγκρισης της παρούσας διακήρυξης  

13. Την υπ. αριθμ.  28/28-6-2021 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος  CLLD LEADER της 
ΟΤΔ ΟΑΚ ΑΕ, για την ανάγκη επιλογής αναδόχου για την αξιολόγηση του τοπικού προγράμματος. 

14. Την υπ. αριθμ.  4/24-6-2021 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος  CLLD LEADER της ΟΤΔ 
ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, για την ανάγκη επιλογής αναδόχου για την αξιολόγηση του τοπικού 
προγράμματος. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να 
καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι τις 13/08/2021 και ώρα 16:00 μ.μ., στην έδρα της 
Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, δ/νση: Ν. Παχάκη 2, 70100, Αρχάνες Ηρακλείου.  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 16/08/2021, ημέρα Παρασκευή,  στις 10:00, στα γραφεία της 
Αναθέτουσας Αρχής Αναπτυξιακής Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., οδός Ν. Παχάκη 2 Αρχάνες Ηράκλειου Τ.Κ. 
70100, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

1.6 Δημοσιότητα 

Η παρούσα Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
(http://eprocurement.gov.gr),  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): 
www.anher.gr 

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://eprocurement.gov.gr/
http://www.anher.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 Προκήρυξη της Σύμβασης με τα Παραρτήματά της (Παραρτήματα Ι - IV), μεταξύ των οποίων και το 
Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ),  που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, έχει 
δημοσιευτεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο  www.anher.gr  

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

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα  www.anher.gr  

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. έχει την ευθύνη να συντάσσει και να τηρεί σε ηλεκτρονική μορφή 
«Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης» που περιέχει στοιχεία που τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα, τον 
προϋπολογισμό, την ωριμότητα, το αντικείμενο και λοιπά αιτιολογικά έγγραφα απαραίτητα για την 
αιτιολόγηση επιλογής της διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 45 και 277 του Ν. 4412/2016, 
όπως ισχύουν. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: elenaz@anher.gr, το αργότερο εφτά (7) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι μέχρι τις 06/08/2021.  

 Η αναθέτουσα αρχή θα απαντά συγκεντρωτικά σε όλα τα ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί εγκαίρως, 
τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, με σχετική 
ανάρτηση στην ιστοσελίδα της www.anher.gr  

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 τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

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

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

http://www.anher.gr/
http://www.anher.gr/
http://www.anher.gr/


 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚH ENΩΣΗ 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 

Επενδυτικά Ταμεία  

 

 
 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

10 

 

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 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 
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.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 
να υποβάλλονται και 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 γίνεται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά 
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 
14 του ν. 4364/2016 (Α΄13) 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, 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 τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1.α 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.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην 
ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

2.2.1.β Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.1β.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού των 
Χιλίων εκατόν τριάντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (1.134,26€).  

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 17/09/2022, 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. 

Η εγγύηση συμμετοχής, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 
4782/2021. 

2.2.1β.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 118 του ν. 4782/2021.  

2.2.1β.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 2.2.2 έως 
2.2.7, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού 

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

2.2.2.1. 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 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 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους 
διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 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. 
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

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

2.2.2.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις (άρθρο 73. του ν. 4412/2016):  

α) εάν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας 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 οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

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

Οι υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση 
αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του 
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης 
με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 
υποχρεώσεις του. Οι περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας 
εκπληρώσει τις ανωτέρω 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 στο μέτρο που τηρεί τους 
όρους του δεσμευτικού διακανονισμού. {βλ. άρθρο 73 του ν. 4412/2016}. 

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.  

2.2.2.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.2.2, 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 άρθρο 22 του Ν. 4782/2021, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς.  
2.2.2.4. Ο οικονομικός φορέας 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  

2.2.2.5. Ο οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.2.1, 2.2.2.2. γ) μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 
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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. 

2.2.2.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του ν. 4782/2021. 

2.2.2.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια 
και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ν. 
4782/2021. 

 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της της σύμβασης, σύμφωνα και με τα οριζόμενά στο 
τεύχος τεχνικών δεδομένων (παράρτημα Ι) της παρούσας.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους 
ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α ́ του ν. 
4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη 
συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, 
η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη 
του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου 
σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.  
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά μητρώα.  
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό 
ανάθεση υπηρεσία.  

2.2.4 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Δεν απαιτείται για την παρούσα διαδικασία σύμβασης. 

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Λόγω της πολυπλοκότητας και του ιδιαιτέρου αντικειμένου της παρούσας υπηρεσίας, ο Υποψήφιος 
Ανάδοχος οφείλει να τεκμηριώσει την επαγγελματική του ικανότητα και τεχνογνωσία σε αντικείμενα 
σχετικά με την υπό ανάθεση υπηρεσία.  
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Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας: 

Α. Να διαθέτουν εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε έργα / υπηρεσίες σχετικά με την εκπόνηση και 
εφαρμογή σχεδίων δράσης, την εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών και προγραμμάτων και λοιπών συναφών 
έργων / υπηρεσιών σε αντίστοιχους δημόσιους ή ιδιωτικούς αναπτυξιακούς φορείς. 

Β. Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ή να συστήσουν ομάδα εργασίας αποτελούμενη κατ’ 
ελάχιστον από επιστήμονες με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

1. Ένας Πτυχιούχος AEI (project manager) με 5ετή εμπειρία στην εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών 
ή ερευνών ή συμβουλευτική υποστήριξη στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 

2. Ένας Πτυχιούχος ΑΕΙ με εμπειρία σε θέματα τουρισμού 
3. Ένας Πτυχιούχος ΑΕΙ στον τομέα της επικοινωνίας 
4. Ένας Πτυχιούχος ΑΕΙ με εμπειρία στη δημιουργία θεματικών χαρτών 

 

2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Όσον αφορά τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που προβλέπονται στην 
προηγούμενη παρ. 2.2.5, βάσει του άρθρου 78 του ν. 4412/2016, ένας οικονομικός φορέας μπορεί να 
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του 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. 

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

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει εάν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα 
οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 

Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα ο οποίος δεν πληροί 
σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού. 

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

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.3, 
και 2.2.5 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 27 του ν. 4782/2021 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, 
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙV, 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 1.  
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Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών.  

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. 

2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.5, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις που 
απαιτείται. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.6. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της 
παραγράφου 2.2.5. Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, τμήμα ή τμήματα της σύμβασης, που υπερβαίνει/ουν σωρευτικά το 
ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της υπό ανάθεση σύμβασης, ο υπεργολάβος 
υποχρεούται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παρ. 2.2.2. της παρούσας και, σε περίπτωση που ο προσφέρων στηρίζεται στις ικανότητες 
του υπεργολάβου, ο τελευταίος υποχρεούται επιπλέον  στην υποβολή των δικαιολογητικών που 
αποδεικνύουν ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παρ. 2.2.5. της παρούσας). 

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) του άρθρου 27 του 
ν. 4782/2021. 

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. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  
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• 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 2.2.2 οι προσωρινοί 
ανάδοχοι προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.2.1 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 2.2.2.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.2.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας, 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.  

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.2.2γ 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, 
αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση 
του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’. Οι 
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) 
του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για την παρ. 2.2.2.8, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο 
πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

B.2.Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου ή άλλης αρμόδιας αρχής (π.χ. φορολογικής) του κράτους εγκατάστασης.  
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Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) 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. 

Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  

α) Αναφορικά με την απαίτηση του σημείου α) σχετική βεβαίωση καλής εκτέλεσης του πελάτη ή το 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή  τιμολόγιο - απόδειξη παροχής της υλοποιημένης υπηρεσίας. Επίσης 
θα πρέπει για τα αναφερόμενα έργα να διατεθεί αναλυτική περιγραφή. 

β) Αναφορικά με την απαίτηση του σημείου β) ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει τα ακόλουθα 
στοιχεία Τεκμηρίωσης: 

• Πίνακα των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου. 

• Πίνακα των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα 
Έργου. Θα πρέπει να προσκομισθούν δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών στις 
οποίες οι συνεργάτες θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση του συνόλου των όρων της παρούσας 
διακήρυξης, ότι δέχονται να συνεργαστούν με τον υποψήφιο ανάδοχο, και ποιος θα είναι ο ρόλος 
τους στο σχήμα υλοποίησης. 

• Πίνακα των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα 
Έργου 

 Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα, όλων των μελών της Ομάδας Έργου από τα οποία να 
αποδεικνύονται οι παραπάνω προϋποθέσεις. 

Β.4. Αν ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων σύμφωνα με την παρ. 
2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, ιδίως, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό 
αυτό. Η ως άνω δέσμευση, θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος 
και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο. 

Επιπλέον, απαιτείται η προσκόμιση : α) όλων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων δικαιολογητικών του 
παρόντος άρθρου από τα οποία αποδεικνύεται η πλήρωση των κριτηρίων της τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας και η μη ύπαρξη λόγω αποκλεισμού του τρίτου, στον οποίο πρόκειται να στηριχθεί ο προσφέρων 
και β) των εγγράφων σύστασης και εκπροσώπησης του τρίτου, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του, καθώς και 
το /τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν τον παραπάνω με την υπογραφή του/ς. 

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Επίσης, προσκομίζει 
τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 
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Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, 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. 

-Οι προσφέροντες-Νομικά Πρόσωπα, οφείλουν να καταθέσου απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ν.Π., 
στην οποία ειδικότερα: 

i) Εγκρίνεται η συμμετοχή στον διαγωνισμό. Σε περίπτωση ένωσης φορέων, πρέπει να εγκρίνεται η 
συμμετοχή του φορέα στο διαγωνισμό, η σύμπραξη με τους λοιπούς φορείς-μέλη της ένωσης και το 
ποσοστό συμμετοχής του καθενός. 

ii) Παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα η εξουσιοδότηση να υπογράψει/ουν όλα τα απαιτούμενα 
έγγραφα και δικαιολογητικά και την προσφορά, καθώς και να καταθέσει/ουν την προσφορά και να 
παραστεί/ούν στην αποσφράγισή της σε όλα τα στάδιά της. 

iii) Εγκρίνεται, σε περίπτωση ένωσης, ένας φορέας ως συντονιστής (leader) της ένωσης και 
εξουσιοδοτημένος αρμόδιος εκπρόσωπος αυτού, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό και τη 
διοίκηση όλων των μελών της ένωσης. 

Β.6. 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.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. 

Το Γ.Ε.ΜΗ. δεν συνιστά εθνικό επίσημο κατάλογο κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 Ν. 4412/2016 και 
συνεπώς δεν συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς στο εν λόγω πεδίο του ΕΕΕΣ. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης των Συμβάσεων είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 Ορθότητα αντίληψης από τον οικονομικό φορέα του 
αντικειμένου και των απαιτήσεων της σύμβασης / Μεθοδολογία 
υλοποίησης 

(Σ1) 30% 

Κ2 Ορθολογική ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε 
ενότητες εργασιών και σύνδεσή τους με τα ελάχιστα απαιτούμενα 
παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα 

(Σ2) 30% 

Κ3 Επάρκεια και σαφήνεια κατανομής αρμοδιοτήτων στα μέλη της 
Ομάδας Έργου και τα επίπεδα διοίκησης  

(Σ3) 20% 

Κ4 Δομή και σύνθεση της Ομάδας Έργου  (Σ4)20% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (Κ1 + Κ2 + Κ3 + Κ4) 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 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. 

Με βάση τα ανωτέρω, η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς (T), υπολογίζεται ως εξής: 

Τ = (Α1 x Σ1) + (Α2 x Σ2)+(Α3 x Σ3)+(Α3 x Σ3)  

όπου: 

Α1η βαθμολογία για το  κριτήριο 1, κλπ 

Σ1 o συντελεστής βαρύτητας για το κριτήριο 1 κλπ 

Ο Συντελεστής Βαρύτητας της Βαθμολογίας Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε 80% και της Οικονομικής 
Προσφοράς σε 20%. 

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, αξιολογούνται μόνο οι 
προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο (Σ) 
(σύμφωνα με τον κάτωθι τύπο) λαμβανομένων υπόψη μέχρι (2) δεκαδικών ψηφίων: 

Σ=80*(Τ/Τmax)+20*(Κmin/Κ) 

όπου:  

Σ = ο τελικός βαθμός της προσφοράς  

Τ = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου  

Τmax = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς  

Κ = το κόστος (χωρίς ΦΠΑ) της οικονομικής προσφοράς  
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Κmin = το κόστος (χωρίς ΦΠΑ) της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς. 

Οι προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Συνολικής Βαθμολογίας τους.  
 
Ανάδοχος του Έργου επιλέγεται ο Υποψήφιος του οποίου η Προσφορά λαμβάνει τη μεγαλύτερη Συνολική 
βαθμολογία δηλ. το μεγαλύτερο Σ. 
 
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. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 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. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο 
πρωτόκολλο της υπηρεσίας μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5. 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται 
δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον 
διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 
της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα 
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η 
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Στοιχεία Αποστολέα (Οικονομικού Φορέα):  

Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, 
Αριθμός τηλεομοιοτυπίας (FAX) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (EMAIL) 

Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού: 
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ΠΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ 

Ν. ΠΑΧΑΚΗ 2, 

Τ.Κ. 70 100, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Διακήρυξη Αρ. Πρωτ. 1085/16-7-2021 

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα κατάθεσης προσφοράς 13-08-2021, 16:00 μ.μ. 

Ημερομηνία και ώρα Διενέργειας 16-08-2021, 10:00 π.μ. 

«Μελέτη αποτύπωσης των νέων διαδρομών, Ψηφιακός χάρτης, Πινακίδες» 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο. 

 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

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

(β) έναν (υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία 
υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού. 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της 
την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που 
παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα : 

α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),  

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και  

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, 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 κάθε 
μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται 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. 
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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. 

Στις περιπτώσεις που με 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 
μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

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 
στα 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 www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ). 

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 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 με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της 
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η προσφορά, 
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.. 

Η Τεχνική προσφορά θα φέρει υποχρεωτικά σφραγίδα του οικονομικού φορέα, ονοματεπώνυμο και 
υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα.  

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 

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσό ολογράφως και αριθμητικά σε ΕΥΡΩ (€) για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες. 

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 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. 
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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 του 
άρθρου το άρθρο 42 του ν. 4782/2021 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 1.3 της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 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, 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, 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. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

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 42 του ν. 4782/2021, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές είτε 
αυτοτελώς είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας.  

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. 



 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚH ENΩΣΗ 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 

Επενδυτικά Ταμεία  

 

 
 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

26 

 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Κατάθεση και Αποσφράγιση προσφορών 

Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα 
λήξη της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα 
λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των 
προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της 
λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως με το πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της παρούσης 
(η ώρα και ημέρα υποβολής αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίως φάκελο, η δε 
σχετική καταχώρηση στον κυρίως φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική 
περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να 
τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα, ή μετά τη λήξη της 
παραλαβής σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.2 της παρούσης, αποσφραγίζει τους 
κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής , 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 42 του ν. 4782/2021. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς γίνεται την ημερομηνία 
και ώρα που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης ή τη σχετική πρόσκληση. Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία 
των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα αποκλειστικά στα μέλη του αρμόδιου 
γνωμοδοτικού οργάνου και στην αναθέτουσα αρχή. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει καταρχάς στον έλεγχο 
των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη, με την 
επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 72 περί παράλειψης προσήκουσας προσκόμισης εγγύησης συμμετοχής. 
Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, καθώς και 
των αποτελεσμάτων του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της αξιολόγησης των τεχνικών 
προσφορών επικυρώνονται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Βιβλίο IV. Κατά της 
ανωτέρω απόφασης δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής. 

Μετά από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών 
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 
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β) Μετά το πέρας της διαδικασίας της περ. α', αποσφραγίζονται και αξιολογούνται οι οικονομικές 
προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά 
κρίθηκαν αποδεκτά και βαθμολογήθηκαν σύμφωνα με τα ανωτέρω. Οι προσφορές καταχωρίζονται σε 
πρακτικό κατά σειρά κατάταξης, με βάση τη συνολική βαθμολογία τους. 

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 το άρθρο 32 του ν. 4782/2021 
και 89 ν. 4412/2016.  

γ) Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της περ. β, η αναθέτουσα αρχή, εφόσον εγκρίνει το πρακτικό 
κατάταξης προσφορών με απόφασή της, προσκαλεί εγγράφως τον προσφέροντα του οποίου η προσφορά 
είναι πρώτη σε κατάταξη, και στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 
υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 του ν. 4782/2021. Η 
απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και 
ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το 
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, κατά τα ανωτέρω, επικυρώνονται με την 
απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης του πρακτικού 
κατάταξης προσφορών της περ. γ'.  

Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν. 
4782/2021, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της 
κατάταξης των προσφορών και των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο Βιβλίο IV. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 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 2.2.7.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.3 - 2.2.6 αυτής. 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 και η οποία πρέπει να έχει 
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, και 
ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της προηγούμενης υποπαραγράφου, αίτημα προς 
το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, 
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η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για 
την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι οικονομικοί φορείς είχαν δηλώσει κατά την 
υποβολή της προσφοράς τους ότι πληρούν, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο οικονομικός 
φορέας μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα 
αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.7.2 της παρούσας Διακήρυξης. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν 
κατόπιν πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής που τους κοινοποιείται με την απόφαση κατακύρωσης. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου 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 ΕΕΕΣ, 
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 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.3 έως 2.2.6 (κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

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 2.2.3 -2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για 
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για 
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 4782/2021, 
μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε 
όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, εκτός 
από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και ιδίως όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ.1 του άρθρου 
72 του ν. 4782/2021, με κάθε πρόσφορο τρόπο. 

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: α) η απόφαση κατακύρωσης έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2, β) ο 
προσωρινός ανάδοχος έχει υποβάλλει έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που 
υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α, περί υπογραφής Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου 



 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚH ENΩΣΗ 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 

Επενδυτικά Ταμεία  

 

 
 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

29 

 

Σύμβασης, στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την 
έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης 
προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών 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, και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

4.4 Ενστάσεις 

Οι Οικονομικοί φορείς έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των πράξεων της Αναθέτουσας.  Η 

προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) 
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας, η οποία αποφασίζει, εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών.  Μετά την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 
αναθέτουσας, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
Γνωμοδοτικό όργανο εξέτασης αυτών είναι η Επιτροπή Ενστάσεων της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ 
και αποφασιστικό το Δ.Σ. της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ.  
 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους 
λόγους και υπό τους όρους άρθρου 46 του ν. 4782/2021, 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.  



 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚH ENΩΣΗ 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 

Επενδυτικά Ταμεία  

 

 
 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

30 

 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 21 
παρ. 4 του ν. 4782/2021, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% 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. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4782/2021. 

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 4.4, 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 4% 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 αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους 
του τμήματος των υπηρεσιών που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή της απαιτείται 
προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την 
αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4786/2021 όπως αντικατέστησε το ν. 
4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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 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 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 108 του ν. 4782/2021. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.5.1. 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 2.2.2.1 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 συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την ολοκλήρωση του έργου ή τμηματικά ανά 
ενέργεια και συνοδεύεται από την έκδοση πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Διαγωνισμού που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Αναθέτουσας. 

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.  

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογής της συμβατικής  τιμής. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 102 του ν. 4782/2021, καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωμή και μόνον εφόσον έχει διασφαλιστεί, από τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής, η 
προσήκουσα και εμπρόθεσμη εκτέλεση των αντίστοιχων φάσεων/παραδοτέων του έργου και η 
ολοκλήρωση των εκάστοτε αναγκαίων διοικητικών διαδικασιών για την καταβολή της, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στα άρθρα 102 και 107 του Ν. 4782/2021.  

Κατ’ ελάχιστον για την πληρωμή απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής για το τμήμα του έργου που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του 
συμβατικού αντικείμενου, σύμφωνα με το άρθρο 107 του ν. 4782/2021. 

β) Τιμολόγιο του αναδόχου. 

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

5.1.2. Τον 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.  

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, βάσει του άρθρου 203 του ν. 
4412/2016, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 
εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν 
υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

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

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων,  ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
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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, βάσει του άρθρου 218 του ν. 4412/2016.. 
Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 

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 της σύμβασης 

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 108 του ν.4782/2021 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. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από την σύμβαση που συνάπτεται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του 
άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται 
υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η 
προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την αρμόδια 
Επιτροπή Παραλαβής των υπηρεσιών, η οποία και θα εισηγείται σχετικά 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.  

6.2  Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. 

Στο χρονικό αυτό διάστημα δεν συμπεριλαμβάνονται οι χρόνοι που απαιτούνται για την οριστική παραλαβή 
των παραδοτέων. 

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 τους, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. 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 141 του ν. 4782/2021 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων 

6.3.1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από της Επιτροπή Παραλαβής, που 
έχει συγκροτηθεί με απόφαση της αναθέτουσας αρχής,  σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221.  

6.3.2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής, βάσει του άρθρου 219 του ν.4412/2016, 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 που ακολουθούν. Τα ανωτέρω 
εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

6.3.3. 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 καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 
παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

6.3.4.Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, 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 
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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.  

β) 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. 

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 
παραδοτέου/των υπηρεσιών από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής με 
αποδοχή του ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 
4782/2021  με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται 
πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

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 ανάδοχος υπόκειται σε 
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4782/2021  και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. 

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

6.5  Καταγγελία της σύμβασης 

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα 
από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.2.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  

6.5.2 Στην περίπτωση που ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύμβασης πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

 

Εμμανουήλ Κοκοσάλης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Α.2.1. ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Καθορισμός περιοχής μελέτης  

Η περιοχή για την οποία θα συνταχθεί η μελέτη είναι η περιοχή Παρέμβασης του CLLD/LEADER και 
συγκεκριμένα οι δημοτικές ενότητες, όπως αυτές εμφανίζονται στο Παράρτημα Α. 

Περιεχόμενο μελέτης  

Η μελέτη θα διαρθρωθεί γύρω από τα παρακάτω κεφάλαια, προκειμένου να συμπληρώσει την υφιστάμενη 
μελέτη, αντίγραφο της οποίας θα δοθεί στον Ανάδοχο: 

Κεφάλαιο 1. (Α ΦΑΣΗ) 

Α1. Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης στις νέες περιοχές των ΟΤΔ 

Κεφάλαιο 2. (Β ΦΑΣΗ)   

Β1. Σημεία στις νέες περιοχές όπου μπορούν να δημιουργηθούν διδακτικές φάρμες 

Β2. Διαδρομές όπου μπορούν να αναπτυχθούν εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού γύρω από την 
αγροτοκτηνοτροφία. 

Αναλυτικότερα, οι προδιαγραφές της μελέτης ανά Φάση και ενότητα έχουν ως εξής:  

 

Α ΦΑΣΗ 

Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης   

Η υφιστάμενη κατάσταση που θα περιγραφεί πρέπει να σχετίζεται άμεσα με τις επόμενες ενότητες της 
μελέτης και ο ανάδοχος υποχρεούται να αναφερθεί τουλάχιστον στα παρακάτω σημεία: 

 Γενική περιγραφή – οριοθέτηση των περιοχών παρέμβασης ανά Νομό. 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Αξιολόγηση και δυνατότητες αξιοποίησης στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος της 
κάθε περιοχής παρέμβασης μέσα από την κωδικοποιημένη και συνοπτική περιγραφή στοιχείων 
όπως ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, 
προστατευόμενες περιοχές, αξιόλογους γεωλογικούς σχηματισμούς, ενδημικά είδη χλωρίδας, 
πανίδας των περιοχών στις οποίες μπορούν να αναπτυχθούν οι διδακτικές Φάρμες κ.λπ.  

 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ: Αξιολόγηση και δυνατότητες τουριστικής αξιοποίησης αρχιτεκτονικού 
περιβάλλοντος των υπό μελέτη περιοχών όπως: παραδοσιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία (πχ μητάτα, 
μάντρες), έργα ανάπτυξης και προστασίας περιβάλλοντος, ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία, 
λαογραφικά και πολιτιστικά στοιχεία κάθε περιοχής, αξιόλογα πολιτιστικά γεγονότα και 
εκδηλώσεις, ψυχαγωγία – τέχνες, κλπ. 

 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Αξιολόγηση, καταγραφή και ομαδοποίηση των δραστηριοτήτων 
που σχετίζονται με τις παραδοσιακές παραγωγικές  δραστηριότητες και τα τοπικά προϊόντα που 
σχετίζονται με την αγροτοκτηνοτροφική δραστηριότητα. Επίσης ο μελετητής θα συλλέξει και θα 
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καταγράψει ιδιαιτέρως όλα τα αξιόλογα μνημεία και κτίρια τα οποία αναδεικνύουν την 
αγροτοκτηνοτροφική  κληρονομιά της περιοχής.  

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ: Αξιολόγηση και καταγραφή υφιστάμενων υποδομών που μπορεί να συμβάλλουν  στην 
υποστήριξη των νέων θεματικών Διδακτικών διαδρομών όπως: οδικό δίκτυο, υφιστάμενο δίκτυο 
μονοπατιών και διαδρομών, προσβάσεις, κ.λπ. Έργα διευκόλυνσης επισκεπτών (κέντρα 
πληροφόρησης, χώροι αναψυχής και υπαίθριας εστίασης, παρατηρητήρια, θέσεις ανάπαυσης, θέας 
- κιόσκια, υπάρχουσα σήμανση, σημεία ενημέρωσης, ενημερωτικές πινακίδες, σημεία στάθμευσης 
αυτοκινήτων), Καταλύματα (ξενοδοχεία, ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, αγροτουριστικά 
καταλύματα κλπ). Άλλες υπάρχουσες υποδομές αναψυχής, Ορειβατικά καταφύγια – ορεινές 
κατασκηνώσεις, Αξιόλογοι χώροι εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία), Τουριστικό δίκτυο 
εξυπηρέτησης (αγροτουριστικά γραφεία κλπ), Υποδομές που υλοποιήθηκαν με προηγούμενα 
προγράμματα των Ομάδων Τοπικής Δράσης και σχετίζονται με το υπό μελέτη δίκτυο. 

 

Β ΦΑΣΗ  

Β.1 Σημεία - πρόταση δημιουργίας διδακτικών αγροτοκτηνοτροφικών μονάδων 

Το περιεχόμενο του κεφαλαίου Β.1 διαρθρώνεται στα εξής τμήματα: 

Β.1.1 Καθορισμός των σημείων της περιοχής μελέτης στα οποία υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης 
εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού που σχετίζονται με την αγροτοκτηνοτροφική 
δραστηριότητα.  

Ο μελετητής στο στάδιο αυτό της μελέτης θα προτείνει τα σημεία – περιοχές - εκείνα μέσα στην περιοχή 
παρέμβασης στα οποία υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού και 
ιδιαίτερα μορφές που σχετίζονται με την αγροτοκτηνοτροφική δραστηριότητα.  

Ο μελετητής υποχρεούται στην τεκμηριωμένη αναφορά και διασύνδεση των κριτηρίων που προέκυψαν από 
την Α΄ Φάση για την επιλογή των συγκεκριμένων περιοχών και σημείων.  

Προϋπόθεση για τον καθορισμό των παραπάνω χώρων και υποχρέωση του μελετητή είναι να διερευνήσει: 

 Αν οι πλησιέστεροι οικισμοί διαθέτουν υποδομές για την υποστήριξη ανάλογων δραστηριοτήτων 
(κέντρα υγείας, διοικητικές υπηρεσίες, φαρμακεία, καταστήματα κ.λπ.) 

 Αν οι προτεινόμενες περιοχές έχουν προταθεί ή είναι ενταγμένες στο δίκτυο NATURA 2000 ή στο 
Δίκτυο ΜΑΒ UNESCO, στο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO ή σε άλλες συνθήκες ή καθεστώς 
προστασίας. 

 Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των προτεινόμενων χώρων προς εγκατάσταση των όποιων πιθανών 
δραστηριοτήτων. 

 Τη δυνατότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων φυσιολατρικού τουρισμού ενισχύοντας παράλληλα 
εκπαιδευτικές, καλλιτεχνικές και επιστημονικές δραστηριότητες που σχετίζονται με το περιβάλλον 
της κάθε περιοχής. 

Στο τμήμα αυτό της μελέτης και έχοντας ήδη καθοριστεί οι περιοχές όπου υπάρχει η δυνατότητα χάραξης 
θεματικών Διδακτικών διαδρομών ο μελετητής υποχρεούται να προχωρήσει στη χωροθέτηση 
συγκεκριμένων σημείων στα οποία θα υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας Διδακτικής Φάρμας και 
ανάπτυξης δραστηριοτήτων για την αξιοποίηση παραδοσιακών παραγωγικών διαδικασιών που σχετίζονται 
με την αγροτοκτηνοτροφία και γενικά με τη ζωή στην ορεινή ύπαιθρο. 

Στο συγκεκριμένο τμήμα της μελέτης ο μελετητής εκτός από τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τα 
κριτήρια της Α Φάσης, θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν από τη μελέτη της προηγούμενης προγραμματικής 
περιόδου: 
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 τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει ο χώρος που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη τέτοιων 
δραστηριοτήτων (προδιαγραφές κτισμάτων, ελάχιστος χώρος, αν απαιτείται και υπαίθριος χώρος 
κ.λπ.) 

 τους εναλλακτικούς τρόπους μέσω των οποίων θα γίνεται η παρουσίαση των παραδοσιακών 
παραγωγικών δραστηριοτήτων και τα μέσα που θα απαιτηθούν (π.χ. τα απαραίτητα αντικείμενα 
μέσω των οποίων θα διεξάγεται η βιωματική διαδικασία της παραγωγής). Ο μελετητής πρέπει να 
αναφερθεί και στο απαραίτητο εποπτικό υλικό που οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές παράλληλα με 
τους θεματικούς χώρους θελήσουν να αναπτύξουν και δραστηριότητες εκθεσιακού χαρακτήρα.   

 τον τρόπο λειτουργίας των χώρων της Διδακτικής Φάρμας.  

 πιθανές συνεργασίες προκειμένου η δραστηριότητα να είναι βιώσιμη και να ανταποκρίνεται στους 
στόχους της.  

 τρόπους συνεργασίας με τους τουριστικούς ή και άλλους φορείς της περιοχής.  

 τη δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασιών με τους εκπαιδευτικούς φορείς της περιοχής για τη χρήση 
των αναφερόμενων χώρων και για εκπαιδευτικούς λόγους κ.λπ. 

 τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την ανάπτυξη των παραπάνω δραστηριοτήτων. 

Τα προτεινόμενα σημεία θα πρέπει να αποτυπώνονται φωτογραφικά και σε χάρτη.  

 

Β.2 Διαδρομές εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού γύρω από την αγροτοκτηνοτροφία  

Ο μελετητής λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα από τα δύο προηγούμενα κεφάλαια θα προχωρήσει 
στον καθορισμό, τη χωροθέτηση και την ονομασία, ανάλογα με το θεματικό πεδίο, των  θεματικών 
διαδρομών στις οποίες υπάρχει η κρίσιμη μάζα αξιόλογων στοιχείων και κτιρίων αγροτικής - κτηνοτροφικής 
κληρονομιάς προς ανάδειξη και αξιοποίηση. Οι διαδρομές θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον σε αριθμό δύο 
ανά περιοχή ΟΤΔ και θα συμπληρώνουν τις υπάρχουσες από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.  

Για κάθε προτεινόμενη διαδρομή ο μελετητής υποχρεούται να αναφέρει: 

 το θέμα της διαδρομής με τεκμηρίωση της επιλογής του,  

 την ονομασία της διαδρομής με παράλληλη αιτιολόγηση για την επιλογή του ονόματος, 

 τα μνημεία ή τα κτίρια αγροτοκτηνοτροφικής χρήσης που υπάρχουν κατά μήκος της διαδρομής, με 
σύντομη εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασής τους και εκτίμηση για τις παρεμβάσεις που  
μπορούν να υλοποιηθούν, 

 σε ποιους απευθύνεται σε περίπτωση που αποτελεί διαδρομή ειδικών ενδιαφερόντων, 

 τη χρονική διάρκεια της διαδρομής, την προσπελασιμότητα του οδικού δικτύου που την αποτελεί 
και τους τρόπους που μπορεί ο περιηγητής ή ο επισκέπτης να τη διανύσει, 

 το βαθμό δυσκολίας της διαδρομής, 

 χάρτη της διαδρομής σε κατάλληλη κλίμακα (1:10.000 ή 1:5.000 ανάλογα με το μέγεθος και 
σύμφωνα με την κρίση του μελετητή) και σε ψηφιακή μορφή, 

 συντεταγμένες GPS και  

 συνοπτική περιγραφή σε ειδικό - λογοτεχνικό κείμενο προβολής / δημοσιότητας διαδρομών. 

Ο μελετητής προκειμένου για τον καθορισμό και τη χωροθέτηση των διδακτικών θεματικών διαδρομών 
πρέπει πάντα να λαμβάνει υπόψη του το γεγονός ότι τα στοιχεία αυτά πρέπει να αναδεικνύουν την 
ταυτότητα της κάθε περιοχής, τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της και τον ενιαίο χαρακτήρα της.  

Η κάθε φάση της μελέτης θα πρέπει να παραδοθεί σε πέντε  (5) αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή 
(CD) με κείμενα σε pdf και σε word, πίνακες και γραφήματα σε μορφή xls, φωτογραφίες σε μορφή jpeg 
και οι χάρτες σε επεξεργάσιμη μορφή αλλά και σε pdf ή jpeg μορφή.   
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Α.2.2. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Η γλώσσα υλοποίησης της εφαρμογής θα πρέπει να είναι η Java για τα Android και η Objective C για το iOS. 

Παράλληλα θα πρέπει να αξιοποιούνται/ γίνεται χρήση: 

• GPS / internet για τον εντοπισμό των συντεταγμένων του χρήστη και των αντίστοιχων συντεταγμένων για 
τα σημεία των διαδρομών  

• RSS: μέσω RSS και ενός συστήματος ανάγνωσης rss , τα νέα θα μπορούν να εμφανίζονται στη συσκευή του 
χρήστη. 

• Google Maps (η άδεια χρήσης θα πρέπει να περιλαμβάνεται) 

• Internet access (όπου απαιτείται) 

Η εφαρμογή πρέπει να συνοδεύεται με μηχανισμό(ούς) που θα παρέχουν τη δυνατότητα ενημέρωσης 
περιεχομένου (όπου αυτό τεχνικά είναι εφικτό) με την χρήση π.χ web based Content Management System 
(CMS) ή άλλων ενδεικνυόμενων μεθόδων/συστημάτων στις οποίες θα πρέπει στελέχη της Αναθέτουσας 
Αρχής να εκπαιδευτούν πλήρως πριν την οριστική παραλαβή της εφαρμογής ώστε να διασφαλίζεται η 
ανανέωση του περιεχομένου τόσο κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών παράλληλα με τον ανάδοχο, όσο 
και μετά από τη λήξη της περιόδου υποστήριξης. 

Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι συμβατή και να λειτουργεί ικανοποιητικά και σε tablet με λειτουργικό 
σύστημα android και ios. 

Ο τρόπος ανάπτυξης της εφαρμογής θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αναβαθμίσεων στα νέα μέσω των 
RSS, ενώ με την χρήση του Android update θα μπορούν να πραγματοποιηθούν επιπλέον αλλαγές. 

Επιπρόσθετα, η εφαρμογή θα πρέπει να διατηρεί ένα σχετικά μικρό μέγεθος, έτσι ώστε να μην προκαλεί 
καθυστερήσεις στη συσκευή και γενικότερα να μην την επιβαρύνει σε χρήση CPU και RAM. 

Τέλος η εφαρμογή πρέπει να διαθέτει αυτόματο έλεγχο ενημερώσεων και ειδοποίησης του χρήστη 

 

Α.2.3 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

 

Α) Πινακίδες περιοχής δικτύου διαστάσεων: 2,00x0,25x0,50. 

Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας από φύλλο 
λαμαρίνας διαστάσεων 1,75x1,00 και πάχους 3mm και μεταλλικού σκελετού στήριξης στα μεγέθη και τη 
μορφή που φαίνονται στα συνημμένα σχέδια, μετά των μικροϋλικών και της τοποθέτησής της.  

Η κατασκευή θα τοποθετηθεί σε βάση από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 2,00x0,25x0,50.   

 

Απαραίτητες εργασίες:  

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

Κατασκευή 
Βάσης 

Χωματουργικά m3 0,8 

Ελαφρά Οπλισμένο Σκυρόδεμα m3 0,25 

Κατασκευή 
Πινακίδας 

Εργασία Τοποθέτησης  1 

Μεταλλικός Σκελετός  1 
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Σχεδιασμός – Layout Πινακίδας  1 

Εκτύπωση –Βινύλιο   Πινακίδας m2 1,80 

Μικροϋλικά + Βάψιμο  1 

 

Περιεχόμενο πληροφοριακών πινακίδων: 

Δείγμα: 
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Β) Πινακίδα  τοπικών πληροφοριών διαστάσεων 0,90Χ0,50 

Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής πληροφοριακής πινακίδας από φύλλο PVC (πάχους 19 χιλιοστών 
ενδεικτικού τύπου COPLAST),  και σκελετού στήριξης διαστάσεων 0,90Χ0,50 στα μεγέθη και τη μορφή που 
φαίνονται στα συνημμένα σχέδια, η οποία θα κατασκευαστεί από σκελετό μεταλλικό (γωνιά 70x70 χιλιοστά) 
μετά των μικροϋλικών και της τοποθέτησής της.  

Η όλη κατασκευή θα πακτωθεί σε βάθος 50cm στο έδαφος με ποσότητα άοπλου σκυροδέματος. 

 

Απαραίτητες εργασίες:  

 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Κατασκευή Βάσης Χωματουργικά m3 0,08 

 Ελαφρά Οπλισμένο Σκυρόδεμα m3 0,08 

Κατασκευή Πινακίδας 

Εργασία  Τοποθέτησης  1 

Μεταλλικός Σκελετός  1 

Σχεδιασμός – Layout Πινακίδας  1 
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Βινύλιο  Πινακίδας m2 0,45 

Μικροϋλικά + Βάψιμο  1 

 

Δείγμα: 

    
 

 

Περιεχόμενο πληροφοριακών πινακίδων: 

Το περιεχόμενο των πληροφοριακών πινακίδων θα αφορά στις διαδρομές επισκέψιμων διδακτικών 
αγροκτημάτων του έργου «ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ». Το περιεχόμενο των πινακίδων θα πρέπει πριν την κατασκευή 
τους να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Οι πινακίδες περιοχής δικτύου θα έχουν γενικές πληροφορίες 
για την περιοχή, χάρτη με τις διαδρομές της περιοχής, φωτογραφίες από τα σημεία – σταθμούς – σημαντικά 
αξιοθέατα, κτλ. – με σύντομη περιγραφή για τον επισκέπτη καθώς και στοιχεία και πληροφορίες για τη 
διαδρομή (δυσκολία, υψόμετρο, απόσταση, διάρκεια κτλ.).  Όλα τα στοιχεία θα σχεδιαστούν σε συνεργασία 
με τις ΟΤΔ (ενδέχεται να υπάρξουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε 
περιοχής) και θα ακολουθούν τις διαδρομές του δικτύου.  
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Πίνακας περιοχής παρέμβασης 

 

Αναπτυξιακή Λασιθίου ΑΑΕ ΟΤΑ 

ΔΗΜΟΣ /ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ ΤΟΠΙΚΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Κοινότητα  Αγίου Νικολάου  Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Βρουχά Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Ελούντας Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Έξω Λακωνίων Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Έξω Ποταμών Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Ζενίων  Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Καλού Χωριού Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Κριτσάς Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Κρούστα Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Λιμνών Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Λούμα Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Μέσα Λακωνίων Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Πρίνας Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Σκινιά Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ 

Κοινότητα  Βραχασίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

Κοινότητα  Νεάπολης Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Αγίου Αντωνίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Βουλισμένης Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Βρυσών Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα   Καρυδίου Μιραμπέλλου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα   Καστελίου Φουρνής Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα   Λατσίδας  Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα   Νικηθιανού  Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Φουρνής Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Χουμεριάκου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

Κοινότητα   Ιεράπετρας Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Αγίου Ιωάννου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Ανατολής Νέα περιοχή παρέμβασης 
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Κοινότητα  Γδοχίων Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Καβουσίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Καλαμαύκας Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Κάτω Χωριού Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Μακρυλιάς Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Μαλών Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Μεσελέρων Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Μεταξοχωρίου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Μουρνιών Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Μύθων Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Μύρτου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Παχειάς Άμμου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Ρίζης Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Χριστού Νέα περιοχή παρέμβασης 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ 

Κοινότητα  Σταυροχωρίου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Αγίου Στεφάνου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Λιθινών Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Ορεινού Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Περιβολακίων  Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Πεύκων Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Σχινοκάψαλων Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Χρυσοπηγής Νέα περιοχή παρέμβασης 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΨΕΥΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Κοινότητα  Τζερμιάδου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Αβρακόντε Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Αγίου Γεωργίου Λασιθίου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Αγίου Κωνσταντίνου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Καμινακίου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Κάτω Μετοχίου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Λαγού Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Μαρμακέτου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Μέσα Λασιθίου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Πλάτης Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Ψυχρού Νέα περιοχή παρέμβασης 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ 

Κοινότητα  Σητείας Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Αγίου Γεωργίου Σητείας Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Αχλαδιών Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Έξω Μουλιανών Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Κατσιδωνίου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Κρυών Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Λάστρου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Μαρωνίας Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Μέσα Μουλιανών Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Μυρσίνης Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Πισκοκέφαλου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Πραισού Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Ρούσσας Εκκλησίας Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Σκοπής Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Σταυρωμένου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Σφάκας Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Τουρλωτής Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Χαμεζίου Νέα περιοχή παρέμβασης 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΑΝΟΥ 

Κοινότητα Παλαικάστρου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Ζάκρου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Καρυδίου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Μητάτου Νέα περιοχή παρέμβασης 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΗΣ 

Κοινότητα Ζίρου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Αγίας Τριάδος Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Απιδίων Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Αρμένων Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Παπαγιαννάδων Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Χανδρά Νέα περιοχή παρέμβασης 

 

Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ (ΟΤΔ Ν. Ηρακλείου) 
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ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΝΩΝ 
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Κοινότητα  Αρχανών Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Κάτω Αρχανών Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 

Κοινότητα Αχεντριά Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Εθιάς Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Καλυβίων Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Λιγορτύνου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Μεσοχωρίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Παρανύμφων Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Πραιτωρίων Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Πύργου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Τεφελίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Χαρακίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Χάρακος Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 

Κοινότητα Αγίου Βασιλείου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Αγίων Παρασκιών Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Αλαγνίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Αστράκων Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Αστριτσίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Δαμανίων Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Καλλονής Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Καταλαγαρίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Κουνάβων Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Μελεσών Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Μεταξοχωρίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Μυρτιάς Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Πεζών Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Χουδετσίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ 

Κοινότητα Αγίου Βασιλείου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Αγίων Παρασκιών Νέα περιοχή παρέμβασης 



 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚH ENΩΣΗ 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 

Επενδυτικά Ταμεία  
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ΔΗΜΟΣ /ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ ΤΟΠΙΚΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Κοινότητα Αμιρά Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Άνω Βιάννου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Αφρατίου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Βαχού Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Εμπάρου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Καλαμίου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Κάτω Βιάννου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Κάτω Σύμης Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Κεφαλοβρυσίου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Μάρθας Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Μιλλιαράδων Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Ξενιάκου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Πεύκου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Συκολόγου Νέα περιοχή παρέμβασης 

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Αγίου Θωμά Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Άνω Μουλίων Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Δουλίου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Λαρανίου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Μεγάλης Βρύσης Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Πρινιά Νέα περιοχή παρέμβασης 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

Κοινότητα Αγίων Δέκα Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Αμπελούζου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Βαγιονιάς Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Βασιλικών Ανωγείων Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Γκαγκαλών Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Μητροπόλεως Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Πλατάνου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Πλώρας Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 



 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚH ENΩΣΗ 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 

Επενδυτικά Ταμεία  
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ΔΗΜΟΣ /ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ ΤΟΠΙΚΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Κοινότητα Χουστουλιανών Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΦΙΝΑ 

Κοινότητα Άνω Ακρίων Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Ασημίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Διονυσίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Λουρών Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Σοκαρά Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Σταβιών Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Στερνών Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Στόλων Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ 

Κοινότητα Αγίου Μύρωνος Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Άνω Ασιτών Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Κάτω Ασιτών Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Πετροκεφάλου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Πυργούς Νέα περιοχή παρέμβασης 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Κοινότητα Βασιλειών Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Βουτών Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Δαφνέ Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Σκαλανίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Σταυρακίων Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 

Κοινότητα Καλλιθέας Νέα περιοχή παρέμβασης 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΑΝΗΣ 

Κοινότητα Αυγενικής Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Βενεράτου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Κερασίων Νέα περιοχή παρέμβασης 

Τοπική Κοινότητα Σίβας Νέα περιοχή παρέμβασης 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΜΕΝΟΥΣ 

Κοινότητα Αγίου Σύλλα Νέα περιοχή παρέμβασης 



 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚH ENΩΣΗ 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 

Επενδυτικά Ταμεία  
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ΔΗΜΟΣ /ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ ΤΟΠΙΚΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Κοινότητα Κυπαρίσσου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Προφήτη Ηλία Νέα περιοχή παρέμβασης 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΖΙΟΥ 

Κοινότητα Γαζίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Αχλάδας Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Καλεσιών Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Ροδιάς Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Φόδελε Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΛΙΣΟΥ 

Κοινότητα Δαμάστας Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Καμαρίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Κεραμουτσίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Μαράθου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Μονής Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Τυλίσου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 

Κοινότητα  Αρκαλοχωρίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Γαρίπας Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Δεματίου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Ινίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Καραβάδου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Κασάνου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Καστελλιανών Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Λευκοχωρίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Νιπιδιτού Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Παναγίας Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Πανοράματος Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Παρτίρων Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Πατσιδερού Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Σκινιά Νέα περιοχή παρέμβασης 



 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚH ENΩΣΗ 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 

Επενδυτικά Ταμεία  
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ΔΗΜΟΣ /ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ ΤΟΠΙΚΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΨΑΝΟΥ 

Κοινότητα Βόνης Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Ζωφόρων Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Θραψανού Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Σαμπά Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ 

Κοινότητα Αμαριανού Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Αποστόλων Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Αρχαγγέλου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Ασκών Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Γερακίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Ευαγγελισμού Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Καρουζανών Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Κασταμονίτσης Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Καστελλίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Λιλιανού Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Λυττού Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Μαθιάς Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Πολυθέας Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Σμαρίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΙΡΩΝ 

Κοινότητα  Μοιρών Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Γαλιάς Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Καστελλίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Κουσέ Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Περίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Πετροκεφαλίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Ρουφά Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Σκουρβούλων Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 

Κοινότητα Βώρων Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 



 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚH ENΩΣΗ 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 

Επενδυτικά Ταμεία  

 

 
 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

51 

 

ΔΗΜΟΣ /ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ ΤΟΠΙΚΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Κοινότητα Σίβα Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Φανερωμένης Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΒΩΝ 

Κοινότητα  Ανωπόλεως Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Δημοτική Κοινότητα  Γουβών Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Ελαίας Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Επάνω Βαθείας Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Καλού Χωρίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Κάτω Βαθείας Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Κόξαρης Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Χαράσου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 

Κοινότητα Αϊτανίων Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Γαλίφας Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Επισκοπής Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Καινούργιου Χωρίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Σγουροκεφαλίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΙΩΝ 

Κοινότητα Μαλίων Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Μοχού Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Κρασίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Κοινότητα  Λ. Χερσονήσου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Χερσονήσου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Αβδού Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Γωνιών Πεδιάδος Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Κεράς Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Ποταμιών Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

 

 

 

Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ (ΟΤΔ Μεσαράς) 



 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚH ENΩΣΗ 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 

Επενδυτικά Ταμεία  
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ΔΗΜΟΣ /ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ ΤΟΠΙΚΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

Κοινότητα Αγίου Κυρίλλου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Απεσωκαρίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Βασιλικής Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Μιαμούς Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΙΡΩΝ 

Κοινότητα Αληθινής Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Αντισκαρίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Πηγαϊδακίων Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Πόμπιας Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 

Κοινότητα  Τυμπακίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Καμηλαρίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Κλήματος Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Λαγολίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Μαγαρικαρίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Πιτσιδίων Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

 

ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΥΒΑ 

Κοινότητα Γέργερης Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Νυβρίτου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Πανασού Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΩΝΑ 

Κοινότητα Κρουσώνος Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Κορφών Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 



 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚH ENΩΣΗ 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 

Επενδυτικά Ταμεία  
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Κοινότητα Λουτρακίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Σάρχου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΛΙΣΟΥ 

Κοινότητα  Αηδονοχωρίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Αστυρακίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Γωνιών Μαλεβιζίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Καμαριώτου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΡΟΥ 

Κοινότητα  Ζαρού Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Βοριζίων Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Μορονίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 

Κοινότητα  Γρηγορίας Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Καμαρών Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

Κοινότητα   Ρεθύμνης (Τμήμα) Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Αρμένων Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Γουλεδιανών Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Καρές Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Καστέλλου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Κούμων Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Μαρουλά Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Όρους Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Πρασιών Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Ρουσσοσπιτίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Σελλίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Χρομοναστηρίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ 

Κοινότητα  Άδελε Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 



 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚH ENΩΣΗ 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 

Επενδυτικά Ταμεία  
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Κοινότητα  Αμνάτου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Αρχαίας Ελεύθερνας Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Ελευθέρνης Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Έρφων Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Κυριάννας Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Μέσης Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Παγκαλοχωρίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Πηγής Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Πρίνου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Σκουλουφίων Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Χαμαλευρίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Χαρκίων Νέα περιοχή παρέμβασης 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΗΣ 

Κοινότητα  Σπηλίου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Αγίας Γαλήνης Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Ακουμίων Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Αρδάκτου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Δριμίσκου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Καρινών Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Κεντροχωρίου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Κεραμέ Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Κισσού Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Κρύας Βρύσης Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Λαμπινής Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Μελάμπων Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Μουρνές Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Μυξόρρουμα Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Ορνές Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Σακτουρίων Νέα περιοχή παρέμβασης 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΒΡΙΤΟΥ 



 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚH ENΩΣΗ 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 

Επενδυτικά Ταμεία  
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Κοινότητα  Αποστόλων Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Αμαρίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Άνω Μέρους Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Βισταγής Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Βρυσών Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Βωλεώνων Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Γερακαρίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Ελενών Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Θρόνου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Καλογέρου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Μέρωνα Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Μοναστηρακίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Παντανάσσης Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Πατσού Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΡΗΤΩΝ 

Κοινότητα  Φουρφουρά Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Αγίας Παρασκευής Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Αγίου Ιωάννου Αμαρίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Αποδούλου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Βιζαρίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Κουρουτών Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Λαμπιωτών Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Λοχριάς Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Νιθαύρεως Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Πετροχωρίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Πλατανίων Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Πλατάνου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

ΨΕΥΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

ΨΕΥΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 



 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚH ENΩΣΗ 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 

Επενδυτικά Ταμεία  
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Κοινότητα  Περάματος Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Αγγελιανών Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Αγίου Μάμαντος Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Αλφάς Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Αχλαδέ Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Καλανδαρές Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Μαργαριτών Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Μελιδονίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Μελισσουργακίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Ορθέ Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Πανόρμου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Πασαλιτών Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Ρουμελής Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Σισών Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Σκεπαστής Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Χουμερίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΩΝΙΑΝΩΝ 

Κοινότητα Ζωνιανών Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΚΟΥΚΩΝΑ 

Κοινότητα  Γαράζου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Αγιάς Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Αγίου Ιωάννου 
Μυλοποτάμου 

Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Αλοΐδων Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Αξού Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Απλαδιανών Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Αΐμονα Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Βενίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Δαμαβόλου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Δοξαρού Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Επισκοπής Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 



 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚH ENΩΣΗ 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 

Επενδυτικά Ταμεία  
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Κοινότητα  Θεοδώρας Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Καλύβου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Κρυονερίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Λιβαδίων Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Χώνου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

 

Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ ΔΗΜΟΣ /ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ ΤΟΠΙΚΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

Κοινότητα  Αρωνίου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Κουνουπιδιανών Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Μουζουρά Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

 Κοινότητα  Στερνών Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Χωρδακίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

Κοινότητα Μουρνιών Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Νεροκούρου Νέα περιοχή παρέμβασης 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΙΣΟΥ 

Κοινότητα  Βαμβακοπούλου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Αγιάς Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Βαρύπετρου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Θερίσου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Περιβολίων Κυδωνίας Νέα περιοχή παρέμβασης 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΙΩΝ 

Κοινότητα Παππαδιανών Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Δρακόνας Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Κάμπων Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Κοντοπούλων Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Μαλάξας Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα Πλατυβόλας Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ 

Κοινότητα Δαράτσου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Αγίας Μαρίνης Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Γαλατά Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Σταλού Νέα περιοχή παρέμβασης 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΔΑΣ 

Κοινότητα Σούδας Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Απτέρων Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Τσικαλαριών Νέα περιοχή παρέμβασης 

ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ 

Κοινότητα  Βρυσών Αποκορρώνου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Αλικάμπου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Βαφέ Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Εμπροσνέρου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Μάζης Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Νίπους Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΕΝΩΝ 

Κοινότητα  Καλυβών Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Αρμένων Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Καρών Αποκορρώνου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Μαχαιρών Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Νέου Χωρίου Αποκορρώνου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Ραμνής Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Στύλου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ 

Κοινότητα Ασή Γωνιάς Νέα περιοχή παρέμβασης 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΜΟΥ 

Κοινότητα  Βάμου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Γαβαλοχωρίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Κάινας Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Καλαμιτσίου Αλεξάνδρου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 
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Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
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Κοινότητα  Κεφαλά Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Κοκκίνου Χωρίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Ξηροστερνίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Πλάκας Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Σελλίων Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 

Κοινότητα  Κουρνά Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Γεωργιουπόλεως Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Καλαμιτσίου Αμυγδαλίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Καστέλλου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Φυλακής Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΡΕ 

Κοινότητα  Φρε Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Μελιδονίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Παϊδοχωρίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Πεμονίων Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Τζιτζιφέ Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ 

ΨΕΥΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΥΔΟΥ 

ΨΕΥΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΥΔΟΥ Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ 

Κοινότητα  Παλαιοχώρας Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Βοθιανών Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Βουτά Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Σαρακήνας Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Σκλαβοπούλας Νέα περιοχή παρέμβασης 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ 

Κοινότητα  Καμπανού Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Επανωχωρίου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Ροδοβανίου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Σκάφης Νέα περιοχή παρέμβασης 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

60 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ ΔΗΜΟΣ /ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ ΤΟΠΙΚΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Κοινότητα  Σούγιας Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Τεμενίων Νέα περιοχή παρέμβασης 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ (ΚΑΝΔΑΝΟΥ) 

Κοινότητα Κανδάνου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Κακοδικίου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Πλεμενιανών Νέα περιοχή παρέμβασης 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

Κοινότητα  Κισσάμου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Γραμβουσής Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Καλαθενών Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Καλλεργιανών Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Κουκουναράς Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Λουσακιών Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Πλατάνου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Πολυρρηνίας Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Σηρικαρίου Νέα περιοχή παρέμβασης 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ 

Κοινότητα  Έλους Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Αμυγδαλοκεφαλίου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Βάθης Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Βλάτους Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Κάμπου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Κεφαλίου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Περιβολίων Κισσάμου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Στροβλών Νέα περιοχή παρέμβασης 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΘΗΜΝΗΣ 

Κοινότητα  Δραπανιά Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Βουλγάρω Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Καλουδιανών Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Μαλαθύρου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Περβολακίων Νέα περιοχή παρέμβασης 
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Κοινότητα  Ποταμίδας Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Ρόκκας Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Σασάλου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Σφακοπηγαδίου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Τοπολίων Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Φαλελιανών Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Χαιρεθιανών Νέα περιοχή παρέμβασης 

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

Κοινότητα  Γερανίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Βλαχερωνιτίσσης Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Βρυσών Κυδωνίας Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Ζουνακίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Κοντομαρίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Κυπαρίσσου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Μάλεμε Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Μανολιοπούλου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Μοδίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Ντερέ Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Ξαμουδοχωρίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Πλατανιά Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Σιριλίου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ 

Κοινότητα  Βουκολιών Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Ανώσκελης Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Κακοπέτρου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Νέου Χωρίου Κυδωνίας Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Νεριανών Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Παλαιών Ρουμάτων Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Πολεμαρχίου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Ταυρωνίτου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Χρυσαυγής Νέα περιοχή παρέμβασης 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 

Κοινότητα  Κολυμβαρίου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Αφράτων Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Βασιλοπούλου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Βουβών Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Γλώσσης Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Δελιανών Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Δρακόνας Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Επισκοπής Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Ζυμπραγού Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Καλυδονίας Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Καμισιανών Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Καρών Κισσάμου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Νοχιών Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Πανεθήμου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Ραβδούχας Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Ροδωπού Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Σπηλιάς Νέα περιοχή παρέμβασης 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ 

Κοινότητα  Αλικιανού Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Βατολάκκου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Καράνου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Κουφού Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Λάκκων Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Μεσκλών Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Ορθουνίου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Πρασέ Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Σέμπρωνα Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Σκινέ Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Φουρνέ Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Ψαθογιάννου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ 
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ΨΕΥΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΚΙΩΝ 

Κοινότητα Χώρας Σφακίων Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Αγίας Ρουμέλης Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Αγίου Ιωάννου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Ανωπόλεως Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Ασκύφου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Ασφένδου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Ίμπρου Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Πατσιανού Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα Σκαλωτής Νέα περιοχή παρέμβασης 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΠΠΑΙΩΝ 

Κοινότητα  Επισκοπής Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Αργυρουπόλεως Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Αρχοντικής Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Βιλανδρέδου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Καρωτής Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Κάτω Πόρου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Κούφης Νέα περιοχή παρέμβασης 

Κοινότητα  Μυριοκεφάλων Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ 

Κοινότητα  Γωνιάς Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

Κοινότητα  Αγίου Κωνσταντίνου Περιοχή προηγούμενης Π.Π. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Χρηματοδότηση: βλ. πιο πάνω στοιχεία ωριμότητας της σύμβασης. 

 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: 56.712,90€ πλέον Φ.Π.Α. (56.712,90€ +13.611,10€ ΦΠΑ 
24% = 70.324,00€). 

Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της 

σύμβασης.  
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Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την ολοκλήρωση του έργου ή τμηματικά ανά ενέργεια 

και συνοδεύεται από την έκδοση πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης 

και Παραλαβής του Διαγωνισμού που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Αναθέτουσας. 

Ο προϋπολογισμός του έργου αναλύεται ανά ενέργεια ως εξής: 

 

Η κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού ανά συμμετέχουσα ΟΤΔ στην προκηρυσσόμενη δράση έχει ως 

εξής:  

 

ΟΤΔ ΠΟΣΟ (€) 

Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ (ΟΤΔ Ν. Ηρακλείου) 7.192,00 

Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ (ΟΤΔ Μεσαράς) 6.076,00 

ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ 7.192,00 

Αναπτυξιακή Λασιθίου ΑΑΕ ΟΤΑ 7.192,00 

Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ) ΑΕ 42.672,00 

ΣΥΝΟΛΟ 70.324,00 

 

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.  

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογής της συμβατικής  τιμής {βλ. άρθρο 53 περ. 10 του ν. 4412/2016}. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€] 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΦΠΑ (%) ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(ΜΕ ΦΠΑ) [€] 

Α.2.1 Μελέτη αποτύπωσης 

των νέων διαδρομών 
20.000,00 24% 4.800,00 24.800,00 

Α.2.2    Ψηφιακός χάρτης-

Ψηφιακή εφαρμογή 
28.612,90 24% 6.867,10 35.480,00 

Α.2.3     Πινακίδες 

πληροφόρησης  
8.100,00 24% 1.944,00 10.044,00 

ΣΥΝΟΛΟ (Αριθμητικώς) 56.712,90 24% 13.611,10 70.324,00 



 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚH ENΩΣΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς  

 

 

Προϋπολογισμός : ……….,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) 

 

Του φυσικού ή νομικού προσώπου με επωνυμία…………………, ΑΦΜ…………,και 
έδρα……………………Οδός ……………………………….. αριθμός…. Τ.Κ. ………………..   Τηλ. ……………………. 
Fax ………………. αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της υπηρεσίας «….» υποβάλλω την παρούσα προσφορά 
και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της αρ. ………….. / 2021 
Διακήρυξης σύμφωνα με τους παρακάτω Πίνακες: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έχω λάβει γνώση όλων των όρων του Διαγωνισμού και τους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα. 

 

 

Τόπος – Ημερομηνία 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα. 

 

 

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€] 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΦΠΑ (%) ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(ΜΕ ΦΠΑ) [€] 

Β.2.1 Μελέτη 
αποτύπωσης των νέων 
διαδρομών 

    

Β.2.2    Ψηφιακός 
χάρτης-Ψηφιακή 
εφαρμογή 

    

Β.2.3      Πινακίδες 
πληροφόρησης  

    

ΣΥΝΟΛΟ (Αριθμητικώς)     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης   

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, 
στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.  

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής   

 

Ονομασία Τράπεζας  

Κατάστημα:  

Διεύθυνση: (οδός, αριθμός, Τ.Κ., τηλέφωνο, fax) 

Ημερομηνία έκδοσης: 

Αριθμός εγγυητικής:  

Ποσό (€):  

Προς (Αναθέτουσα Αρχή):  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα επιστολή εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως & διαιρέσεως μέχρι του ποσού 
____________________________________ (__________€), υπέρ της 
________________________________ [πλήρης επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για 
κάθε μέλος της ένωσης)] ,  για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό της __.__.____ , ή της μετ΄ 
αυτήν νέας ημερομηνίας σε περίπτωση αναβολής, για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο 

«………………………………………….…………» σύμφωνα με τη σχετική Διακήρυξή σας με αριθμό ……. και 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ………... 

Η εγγύηση καλύπτει μόνον τις υποχρεώσεις του υπέρ ου η εγγύηση που απορρέουν από τη συμμετοχή στον 
παραπάνω διαγωνισμό, καθ’ όλο τον χρόνο της ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε 5 (πέντε) 
ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας . 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό που καταπίπτει υπόκειται στο πάγιο τέλος χαρτοσήμου, 
που ισχύει κάθε φορά. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

Η παρούσα ισχύει  μέχρι την _________________ 

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.  

Η παρούσα εγγυητική επιστολή δεν εκχωρείται σε κανένα φορέα και κανένα πιστωτικό ίδρυμα 

Με τιμή 

 

 

 

 


