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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΔΙΟΙΚΘΤΘΙΟ  

Ρόλθ ΚΑΣΤΟΙΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 52100 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL53 

Τθλζφωνο 2467350279 

Φαξ 2467350353 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  t.promithion@kastoria.pdm.gov.gr 

Ρλθροφορίεσ για τθν διενζργεια 

Τθλζφωνο 

Ρλθροφορίεσ για τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

Τθλζφωνο 

Μαρία Νάτςιου 

2467350279 

Ακανάςιοσ Βεκιάρθσ 

2467350323 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) http://kastoria.pdm.gov.gr  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι θ Ρεριφερειακι Ενότθτα Καςτοριάσ –Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ 

   

τοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β)        Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr  

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τισ  προαναφερκείςεσ διευκφνςεισ.  

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.   

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ , Κωδ. ΣΑ 
2016ΕΡ00510013.  

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Νο 1 τθσ Ρράξθσ : «Ρρομικεια πολυμθχανιματοσ για τθν 
διαχείρθςθ των οικοτόπων υπερυδατικισ βλάςτθςθσ (καλαμϊνεσ) ςτθ λίμνθ Καςτοριάσ» θ οποία ζχει 
ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Δυτικι Μακεδονία 2014-2020» με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ 
με αρ. πρωτ. 3361/12-08-2016 τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ  
και ζχει λάβει κωδικό MIS 5001595. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και 
από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΡΔΕ. 

Το ζργο ζχει εγγραφεί ςτον προχπολογιςμό με κωδικό 02.05.071.9459.03.13 

 

http://kastoria.pdm.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι Ρρομικεια πολυμθχανιματοσ για τθ διαχείρθςθ των οικοτόπων 
βλάςτθςθσ (καλαμϊνεσ) ςτθ λίμνθ Καςτοριάσ.  

Στο φυςικό αντικείμενο περιλαμβάνεται και θ εκπαίδευςθ από τον ανάδοχο, για όςο διάςτθμα 
απαιτθκεί, δφο (2) ατόμων που κα ορίςει θ Υπθρεςία και χοριγθςθ ςχετικισ βεβαίωςθσ – 
πιςτοποιθτκοφ από τον καταςκευαςτι αναφορικά με το χειριςμό και τθ ςυντιρθςθ του 
πολυμθχανιματοσ. 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 34521000 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 380.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 306.451,61  ΦΡΑ :73.548,39). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε  οκτϊ μινεσ . 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει  τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ.  

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

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

του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό 
δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του  

ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν 
προγραμματικι περίοδο 2007 -2013», 

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων Εναρμόνιςθ τθσ 
ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του υμβουλίου τθσ 21γσ Ιουνίου 1989 (L 395) και τθν 
Οδθγία 92/13/ΕΟΚ του υμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπωσ τροποποιικθκαν με τθν 
Οδθγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 
(L335)», 

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των 
μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  
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του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150)  

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ», ,  

του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ” 

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

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ των 
άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

 του π.δ 80/2016 (Αϋ 145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”, όπωσ ιςχφει 

τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «Ρφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων 
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων του Τπουργείου 
Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων » 

τθσ με αρ. Ρ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ 
“Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..), 

θ Απόφαςθ 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/23-05-17) 

θ Απόφαςθ 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924/02-06-2017) 

τθ με αρ.πρωτ. 3361/12-08-2016 Απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Μακεδονίασ με κζμα «Ζνταξθ τθσ 
πράξθσ «Ρρομικεια πολυμθχανιματοσ για τθ διαχείριςθ των οικοτόπων υπερυδατικισ βλάςτθςθσ 
(καλαμϊνεσ) ςτθ λίμνθ Καςτοριάσ» με κωδικό MIS 5001595 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Δυτικι 
Μακεδονία  2014 - 2020» (ΑΔΑ:ΩΨΑ27ΛΨ-ΔΑΚ)», 
Τθ με αρικμό 1932/17  Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ του 
Ρρακτικοφ τθσ 34θσ Συνεδρίαςθ τθσ (ΑΔΑ:6ΨΣΔ7ΛΨ-ΨΟΛ) για τθν ζγκριςθ διενζργειασ και των όρων 
ανοικτοφ διαγωνιςμοφ που αφορά τθν «Ρρομικεια πολυμθχανιματοσ για τθ διαχείριςθ των οικοτόπων 
υπερυδατικισ βλάςτθςθσ (καλαμϊνεσ) ςτθ λίμνθ Καςτοριάσ»,  
Τισ με αρικ.  25188/230/13-02-2017 και 78108/775/08-05-17 Απόφαςεισ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων με 
τισ οποίεσ εγκρίκθκε θ οριςτικι μελζτθ του ζργου, 
Τθν με αρικ. 151/17/31-05-17 Απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ 
Μακεδονίασ (ΑΔΑ: 6ΟΕ7ΛΨ-ΜΕΜ). 
Τθν με αρικ. 2231/04-08-17 Απόφαςθ Ανάλθψθσ δζςμευςθσ πίςτωςθσ (ΑΔΑ: 6Β9Β7ΛΨ-ΛΦΧ). 
Το με αρικμ. Ρρωτ. 3179/25-08-17  ζγγραφο τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Δυτικισ 
Μακεδονίασ ςχετικά με τθν προζγκριςθ δθμοπράτθςθσ του εν λόγω ζργου, 
 

των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι  θ  10/11/2017 και ϊρα 15:00 (35 θμζρεσ 
από τθσ επομζνθ τθσ αποςτολισ τθσ δθμοςίευςθσ ςτθν ΕΕΕΕ ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
προςφορϊν). 
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Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ, 
τθν 16/11/2017, θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 09:00 π.μ. 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 04/10/2017 
ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό : 46884 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

1η Ημερήσια οικονομική:12/10/2017 

2η Ημερήσια οικονομική:12/10/2017 

1η Εβδομαδιαία νομαρχιακή:12/10/2017 

2η  Εβδομαδιαία Νομαρχιακή:12/10/2017 

3η  Εβδομαδιαία Νομαρχιακή:12/10/2017 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) 
: http://kastoria.pdm.gov.gr, ςτισ 05/10/2017.  

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο. 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

δ) Για τθν αντιμετϊπιςθ καταςτάςεων ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων εφαρμόηεται το άρκρο 24 του Ν. 
4412/16. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://kastoria.pdm.gov.gr/
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2. ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΡΟΛ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 θ με αρ. 2017-137152 (17-414123-001) Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

 θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ  

  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+  

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

 το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ  

 το παράρτθμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ 

 το παράρτθμα των τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

 Πλα τα τεφχθ διατίκενται ελεφκερα από τθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ και του διαδικτυακοφ τόπου 
τθσ Ρ.Ε. Καςτοριάσ.  

 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ κακϊσ και μζςω του διαδικτυακοφ  
τόπου τθσ (επίςθμθ ιςτοςελίδα) Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Καςτοριάσ (www.kastoria.gr). 

Κατ' εξαίρεςθ τεφχθ τθσ Διακιρυξθσ διατίκενται ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ 
θμζρεσ και ϊρεσ. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία με email, εφόςον τα 
ηθτιςουν ζγκαιρα.  

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του 
διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα 
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν 
εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

http://www.kastoria.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ 
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα 
αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ 
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα 
περί Δικθγόρων. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα (πχ αγγλικι), χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν 
ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-
μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ 
εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία 
λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να 
καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ 
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ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ 
και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Σφμφωνα με το υπόδειγμα ςτο Ραράρτθμα VIII 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Οι ενϊςεισ 
οικονομικϊν φορζων απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ 
ςφμβαςθ. 

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   

 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ 2%, που 
ανζρχεται ςτο ποςό των 6.129,03 ευρϊ (ζξι χιλιάδεσ εκατόν είκοςι εννζα ευρϊ και τρία λεπτά). Σφμφωνα 
με το υπόδειγμα ςτο Ραράρτθμα VIII 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα 
αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ 
τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ 
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και  

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ 
αυτϊν, και   

γ) τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από τθν αρμόδια για τον ζλεγχο αρχι,   
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2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.7,   δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ :  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και 
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

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

ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
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Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

2.2.3.2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία  ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο 
προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  
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(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

2.2.3.4. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.5. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα 
που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.6. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3.8. Αποκλείεται, επίςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ λόγω μθ ςυνδρομισ των κριτθρίων 
ποιοτικισ επιλογισ των παρ. 2.2.4 – 2.2.6 

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Παράρτθμα XI του 
Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. τθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ Δ, ι ςε 
τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό 
Επιμελθτιριο. 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ κα τθν αποδεικνφουν με ζνα τουλάχιςτον από τα ακόλουκα 
δικαιολογθτικά:  

α) Κατάλλθλεσ τραπεηικζσ βεβαιϊςεισ για πιςτολθπτικι ικανότθτα του προςφζροντοσ. Κρίνεται επαρκισ 
ωσ απόδειξθ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ, ζγγραφο τράπεηασ που δθλϊνει ότι ςυνεργάηεται με τον 
προςφζροντα και κα εξετάςει αίτθςθ του για χρθματοδότθςθ αν και εφόςον αναδειχκεί ανάδοχοσ. 
Επαρκισ κεωρείται θ δανειολθπτικι ικανότθτα όταν ανζρχεται ςε ποςοςτό 20% του προχπολογιςμοφ, 
χωρίσ ΦΡΑ, του ζργου για το οποίο υποβάλλεται προςφορά   

β) δθμοςιευμζνοι ιςολογιςμοί ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν των τριϊν τελευταίων οικονομικϊν χριςεων, 
από τουσ οποίουσ κα προκφπτει ότι ο δθμοςιευμζνοσ  ιςολογιςμόσ είναι ιςοςκελιςμζνοσ και όχι αρνθτικόσ  
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γ) Διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ περί του ςυνολικοφ φψουσ του κφκλου εργαςιϊν ςτον τομζα 
δραςτθριοτιτων ςτον οποίο περιλαμβάνεται και το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, μζχρι τισ τρεισ (3) 
τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ, ςε ςυνάρτθςθ προσ τθν θμερομθνία δθμιουργίασ του οικονομικοφ φορζα 
ι τθν ζναρξθ των δραςτθριοτιτων του, από όπου κα προκφπτει ότι ο προςφζροντασ παρουςιάηει μζςο 
όρο κφκλου εργαςιϊν ίςο τουλάχιςτον με το 30% του προχπολογιςμοφ του ζργου χωρίσ ΦΡΑ ςε ετιςια 
βάςθ.   
 
θμείωςθ: 

 Νοείται ότι ςε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ είναι ζνωςθ ι κοινοπραξία προςϊπων, οι 
ανωτζρω προχποκζςεισ αρκεί να πλθροφνται ακροιςτικά από τα μζλθ τθσ κοινοπραξίασ. 

 Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ λειτουργεί ι αςκεί δραςτθριότθτα κατά χρονικό 
διάςτθμα που δεν επιτρζπει τθν ζκδοςθ κατά νόμου τριϊν (3) ιςολογιςμϊν, υποβάλλει τουσ 
ιςολογιςμοφσ εφόςον υπάρχουν ι τα ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που υπάρχουν κατά το διάςτθμα 
αυτό. 

 

 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ κα τθν αποδεικνφουν ωσ κάτωκι 

α) Κατάλογο και ςυνοπτικι περιγραφι των κυριότερων, αντίςτοιχων ι ςτθν ίδια φιλοςοφία με το 
προκθρυςςόμενο ζργων, τα οποία υλοποίθςε κατά τθν τελευταία τριετία με ζνδειξθ τθσ οικονομικισ 
τουσ αξίασ, του χρόνου υλοποίθςθσ, του αποδζκτθ και του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ του ςε αυτό. Θ 
υλοποίθςθ των ζργων αποδεικνφονται ωσ εξισ: 

 εάν ο αποδζκτθσ είναι δθμόςια αρχι, με πιςτοποιθτικά τα οποία ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί από 
τθν αρμόδια αρχι, 

 εάν ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ, με τα αντίςτοιχα παραςτατικά. Σε περίπτωςθ που δεν 
προβλζπεται θ ζκδοςθ παραςτατικϊν ι αυτά δεν υπάρχουν, θ υλοποίθςθ των εν λόγω ζργων 
δφναται να αποδεικτεί και με υπεφκυνθ διλωςθ του αγοραςτι ι του προμθκευτι. 

Ωσ παρόμοια ζργα νοοφνται τα ζργα τθσ προμικειασ (πολφ)μθχανθμάτων κατά κφριο λόγο πλωτϊν 
για τθ διαχείριςθ τθσ υγροτοπικισ βλάςτθςθσ λιμναίων οικοςυςτθμάτων ι γενικότερα μθχανθμάτων 
για τθ διαχείριςθ οικοτόπων προτεραιότθτασ ι μθ με ζμφαςθ ςε αυτοφσ με λιμναίο χαρακτιρα.  
Οι προςφζροντεσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, κα πρζπει να αποδεικνφουν ότι ςτθ διάρκεια τθσ 
τελευταίασ δεκαετίασ ζχουν υλοποιιςει τουλάχιςτον ζνα (1) τζτοιου είδουσ (πολυ)μθχάνθμα.  
Ο Κατάλογοσ Ζργων πρζπει δεςμευτικά να ζχει τθν εξισ μορφι: 

Α/ Α ΡΕΛΑΤΘΣ ΤΙΤΛΟ 

ΕΓΟΥ 

ΔΙΑΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 
ΕΓΟΥ 

ΡΟΫΡΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΣ 

ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΑΣ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΟ 

        

 
β)  Γενικζσ πλθροφορίεσ για τθν τεχνικι υποδομι (μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ και τεχνικό εξοπλιςμό) 

που ζχει ςτθ διάκεςθ του ο προμθκευτισ κακϊσ και για τα μζτρα που λαμβάνει για τθν εξαςφάλιςθ 
τθσ ποιότθτασ και τθσ καλισ λειτουργίασ. 

γ)  Κατάςταςθ του τεχνικοφ προςωπικοφ και των διευκυντικϊν ςτελεχϊν τθσ επιχείρθςθσ ανεξάρτθτα 
από τθ ςυμβατικι ςχζςθ τουσ με τθν επιχείρθςθ, που κα αςχολθκοφν κατά τθν παραγωγι των προσ 
προμικεια υλικϊν/υπθρεςιϊν του ςυγκεκριμζνου ζργου, θ οποία κα περιλαμβάνει αναφορά τίτλων 
ςπουδϊν και επαγγελματικϊν προςόντων (να αναφζρονται ιδιαίτερα οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ 
ποιότθτασ). Σε περίπτωςθ που ςτθν «ομάδα ζργου» περιλαμβάνονται ςτελζχθ που δεν είναι μόνιμοι 
εργαηόμενοι του προςφζροντα, είναι αναγκαία θ προςκόμιςθ υπεφκυνων δθλϊςεων των προςϊπων 
αυτϊν, ςτισ οποίεσ κα δθλϊνεται ότι υπάρχει ςχετικι ςυμφωνία ςυνεργαςίασ με τον προςφζροντα, 
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ότι δεν ςυμμετζχουν με οποιοδιποτε τρόπο ςε οποιαδιποτε άλλθ προςφορά για τον ίδιο διαγωνιςμό 
και ότι αποδζχονται τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ.  

δ)  Ρρόςφατθ κατάςταςθ προςωπικοφ κατά ειδικότθτα, κεωρθμζνθ από αρμόδια αρχι. 
ε)  Διλωςθ για δζςμευςθ προςκόμιςθσ πιςτοποιθτικϊν ποιότθτασ ι άλλων ιςοδυνάμων πιςτοποιθτικϊν 

τόςο για τα ενςωματοφμενα υλικά ςτο πολυμθχάνθμα όςο και για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ μετά 
από ςχετικι απαίτθςθ τθσ υπθρεςίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ςε περίπτωςθ επιλογισ του ωσ 
αναδόχου.  

 
 
θμείωςθ: 

 Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ υποβάλλονται 
από: 

I. το διαχειριςτι ι πρόςωπο ειδικϊσ εξουςιοδοτθμζνο από αυτόν όταν το νομικό πρόςωπο είναι 
Ο.Ε., Ε.Ε. ι Ε.Ρ.Ε., 

II. το Ρρόεδρο του Δ.Σ. και το διευκφνων ςφμβουλο ι πρόςωπο ειδικϊσ εξουςιοδοτθμζνο με 
απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρίασ όταν το νομικό πρόςωπο είναι Α.Ε., και  

III. για τθ περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι ςυνεταιριςμόσ αυτζσ υποβάλλονται από τον Ρρόεδρο 
του Δ.Σ. του ςυνεταιριςμοφ. 

IV. Σε περίπτωςθ που ο προςφζρον δεν είναι νομικό πρόςωπο οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ υποβάλλονται 
από τον οριςμζνο εκπρόςωπο του. 

 Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπεργολαβικά ςε τρίτουσ τθν 
υλοποίθςθ μζρουσ του Ζργου για το οποίο υποβάλλει προςφορά, τότε κα πρζπει να κατακζςει 
τα δικαιολογθτικά απόδειξθσ τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ κακϊσ και τα 
δικαιολογθτικά απόδειξθσ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ για τουσ 
υπεργολάβουσ, που κα χρθςιμοποιιςει (για το μζροσ του ζργου που αναλαμβάνει ο κάκε 
υπεργολάβοσ), κακϊσ και τισ ςχετικζσ δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. 

 Στθν περίπτωςθ που υποβάλλεται προςφορά από προμθκευτι που δεν είναι ο ίδιοσ 
καταςκευαςτισ του τελικοφ προϊόντοσ, προςκομίηονται από τον εν λόγω προμθκευτι μαηί με τθν 
προςφορά του τα δικαιολογθτικά β, γ, ε και ςτ  των δικαιολογθτικϊν που ορίηονται ςτθ παροφςα 
διακιρυξθ για τθν απόδειξθ των τεχνικϊν και επαγγελματικϊν ικανοτιτων του προςφζροντα του 
παρόντοσ, που αφοροφν μόνο ςτον ανωτζρω καταςκευαςτι. 

 Δικαιολογθτικά που ζχουν εκδοκεί εκτόσ Ελλάδασ κα ςυνοδεφονται δεςμευτικά από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 Σε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, τα δικαιολογθτικά παρουςιάηονται κατά ςυμπράττοντα ι 
κοινοπρακτοφντα, με τθ ςειρά που αυτοί αναφζρονται ςτθν προςφορά τουσ. 

 Τόςο για τθν απόδειξθ τθσ χρθματοπιςτωτικισ και οικονομικισ επάρκειασ κακϊσ και των τεχνικϊν 
ι/και επαγγελματικϊν ικανοτιτων, ζνασ οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςτθρίηεται ςτισ 
δυνατότθτεσ άλλων φορζων αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν του με αυτζσ. Στθ περίπτωςθ 
αυτι πρζπει να αποδεικνφεται με κάποιο τρόπο ςτθν ανακζτουςα αρχι ότι ο εν λόγω οικονομικόσ 
φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςθ του τουσ απαιτοφμενουσ πόρουσ από τουσ άλλουσ φορείσ (π.χ. με τθ 
προςκόμιςθ ςχετικισ δζςμευςισ τουσ από τθν οποία και κα απορρζει θ προαναφερκείςα 
πλθροφορία). Υπό τισ ίδιεσ ςυνκικεσ μια κοινοπραξία οικονομικϊν φορζων μπορεί να ςτθρίηεται 
ςτισ δυνατότθτεσ των μετεχόντων ςτθν κοινοπραξία ι άλλων φορζων. 

 

2.2.7 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  
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2.2.8 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.8.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

 

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5 και 2.2.6 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα III , το οποίο αποτελεί 
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του 
τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1  

2.2.8.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.7). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  του άρκρου 79 
παρ. 4 ν. 4412/2016.  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ 
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα 
ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ  

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
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βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι 
δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ  

Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν 
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα αναφερόμενα ςτο 2.2.5  . Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο 
λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν 
οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
τα αναφερόμενα ςτθν αντίςτοιχθ παράγραφο. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω 
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.6. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
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ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

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

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

 

ΠΛΝΑΚΑ ΚΡΛΣΘΡΛΩΝ ΑΝΑΚΕΘ 

Α/Α ΚΡΛΣΘΡΛΑ ΑΝΑΚΕΘ ΤΝΣΕΛΕΣΘ 
ΒΑΡΤΣΘΣΑ(%) 

1 
Θ ςυμφωνία των προςφερομζνων υλικϊν με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ, όπωσ αυτζσ κακορίηονται ςτθν Ρροκιρυξθ 

80 

2 Εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθ – Τεχνικι υποςτιριξθ 7 

3 Χρόνοσ παράδοςθσ  7 

4 Θ παρεχόμενθ εγγφθςθ Καλισ Λειτουργίασ  6 

ΤΝΟΛΟ 100 

 

2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ  

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ 
όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.   

ΠΛΝΑΚΑ ΠΡΟΑΤΞΘΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ 
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Α/Α ΚΡΛΣΘΡΛΑ ΑΝΑΚΕΘ ΠΡΟΑΤΞΘΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ 

1 
Θ ςυμφωνία των προςφερομζνων υλικϊν 
με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, όπωσ 
αυτζσ κακορίηονται ςτθν Ρροκιρυξθ 

Θ βακμολογία προςαυξάνεται (μζχρι 20 
βακμοφσ): 

1. Με 1 βακμό για κάκε 1cm απομείωςθσ τθσ 
μζγιςτθσ βφκιςθσ (>60cm) 

2. Με 1 βακμό για κάκε 10cm αφξθςθσ του 
πλάτουσ κοπισ - περιςυλλογισ (>2,00m) 

3. Με 1 βακμό για κάκε 50kg αφξθςθσ του 
ωφζλιμου φορτίου (>1.000kg) 

2 
Εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθ – Τεχνικι 
υποςτιριξθ 

Θ βακμολογία προςαυξάνεται (μζχρι 20 βακμοφσ): 

1. Με 2 βακμοφσ για κάκε θμζρα μείωςθσ 
του χρόνου απόκριςθσ ςε κλιςθ μετά από 
αναγγελία βλάβθσ 

2. Με 2 βακμοφσ για κάκε επιπλζον των 10 
ετϊν χρόνο υποςτιριξθσ ςε ανταλλακτικά 

3. Με 10 βακμοφσ για κάκε επιπλζον δωρεάν 
χρόνο ςυντιρθςθσ 

3 Χρόνοσ παράδοςθσ 
Θ βακμολογία προςαυξάνεται με 4 βακμοφσ για 
κάκε μινα μείωςθσ του χρόνου παράδοςθσ (8 
μινεσ) και μζχρι 20 βακμοφσ 

4 
Θ παρεχόμενθ εγγφθςθ Καλισ 
Λειτουργίασ 

Θ βακμολογία προςαυξάνεται με 5 βακμοφσ για 
κάκε επιπλζον ζτοσ παρεχόμενθσ εγγφθςθσ Καλισ 
Λειτουργίασ πζρα των 2 ετϊν και μζχρι 20 
βακμοφσ 

 

 

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

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι 
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το 
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :  

U = ς1χΚ1 + ς2χΚ2 +……+ςνχΚν 

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ 
από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

 Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο 
τθσ προςφερκείςασ τιμισ  προσ τθν βακμολογία τθσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία το Λ είναι ο μικρότεροσ 
αρικμόσ), ςφμφωνα με τον τφπο που ακολουκεί.  

 

Λ = Προςφερκείςα τιμι 
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Σελικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ 

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτh Διακιρυξθσ, για το ςφνολο τθσ 
προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψθφιακά 
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο 
ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 
21.10.13) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να 
εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) 
ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 3 παρ. 3.2 ζωσ 3.4 τθσ  Υπουργικισ 
Απόφαςθσ αρικμ. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» 

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 6 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο  περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 
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Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψθφιακά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  
Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν ορατι μθ κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ, χωρίσ να απαιτείται 
κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται 
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία 
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και  τα ζγγραφα 
που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille).Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν ψθφιακι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται 
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν 
παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο 
άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων 
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα III).  

Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να υποβάλουν με τθν προςφορά τουσ ςυμπλθρωμζνο το πρότυπο ΕΕΕΣ 
όπωσ αυτό ζχει οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ςτθ διακιρυξθ (ιτοι είτε ςτο κείμενο αυτισ είτε ςτο 
ξεχωριςτό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ) ςε μορφι pdf (Αποφ. Ρ1/2390/13) ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 73 του ν.4412/16 και τθν διακιρυξθ.  
 
Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 
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2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” των  
Ραραρτθμάτων II και IV τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και 
προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα 
αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα 
αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα.  

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ,   
όπωσ ορίηεται κατωτζρω και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα VII τθσ διακιρυξθσ:  

Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ  δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα.  

*Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο 
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του ψθφιακά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το υπόδειγμα 
που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα ….τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςε μορφι pdf.+ 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου ….% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ ….%. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.  
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: 

 α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, 

 β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016 και 

 γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτθν παροφςα διακιρυξθ.  

Στθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ πλθρωμισ που 
περιγράφονται ςτθν παρ. (5.1) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 180 
θμερϊν  από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ 
μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
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ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων. 
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» 
τθν 16/11/2017 και ϊρα 09:00π.μ. 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και 
ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο 
ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν 
επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει 
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ 
του οργάνου.  

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι ι/και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν 
με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Τα ανωτζρω υπό ςτοιχεία α και β ςτάδια 
μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ 
κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν 
αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν 
που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.  

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και ςυντάςςει 
πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των 
προςφορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ 
αναδόχου.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
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από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία 
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται : ςτθν προςφορά με τθ χαμθλότερθ τιμι, 
Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια τιμι, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ 
μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον 
τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων.  

Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται  ςτουσ προςφζροντεσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ.  

Κατά των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί ζνςταςθ/προδικαςτικι προςφυγι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. 
τθσ παροφςασ.  

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο - Γηθαηνινγεηηθά 
θαηαθύξσζεο 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, είκοςι  (20) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 
2.2.8.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ 
τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των 
παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν 
ψθφιακι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι 
δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον 
προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί 
αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον 
θμζρεσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

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

 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ, είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
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Σφμβαςθσ, ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν 
θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ 
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με 
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.  

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι : 

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ 
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ 
αναςτολϊν επί αυτϊν,   

β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό 
ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςθ τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ 
ποιότθτασ – τιμισ  .  

 3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία  

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και 
υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμιά από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ του Ανακζτοντοσ Φορζα, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ διακιρυξθσ, δικαιοφται να προςφφγει ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 360 του Ν.4412/2016 και να ηθτιςει 
προςωρινι προςταςία, ςφμφωνα με το άρκρο 366 του Ν.4412/2016, ακφρωςθ παράνομθσ πράξθσ ι 
παράλειψθσ του ανακζτοντοσ φορζα, ςφμφωνα με το άρκρο 367 του Ν.4412/2016 ι ακφρωςθ ςφμβαςθσ, 
θ οποία ζχει ςυναφκεί παράνομα , ςφμφωνα με το άρκρο 368 του Ν.4412/2016.  
Κάκε ενδιαφερόμενοσ ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ του νόμου 
αυτοφ και ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ του 
ανακζτοντοσ φορζα κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ 
νομοκεςίασ, υποχρεοφται, πριν από τθν υποβολι των προβλεπόμενων ςτα άρκρα 372 και 373 του Ν. 
4412/2016 ζνδικων βοθκθμάτων, να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ 
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ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ του ανακζτοντοσ φορζα. Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ 
προςφυγισ κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων του ανακζτοντοσ φορζα κατά τθ διαδικαςία 
τθσ ανάκεςθσ δθμόςιων ςυμβάςεων εκτόσ από τθν προδικαςτικι προςφυγι.  
Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ του ανακζτοντοσ φορζα, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:  
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα, αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορζα, αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ,  
(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  
Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο 
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.  
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ.  
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ και περιζχει 
τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά τθσ.  
Κάκε ενδιαφερόμενοσ, του οποίου επθρεάηονται τα ςυμφζροντα, δικαιοφται να αςκιςει, εντόσ 
αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν τθσ προςφυγισ, ςφμφωνα με 
τθν παρ. 1 του άρκρου 365 του Ν.4412/2016, παρζμβαςθ ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με το 
προθγοφμενο εδάφιο και κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτον Κανονιςμό Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα 
ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του.  
Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, θ οποία δζχεται εν όλω ι 
εν μζρει προςφυγι άλλου προςϊπου.  
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, το φψοσ του οποίου ανζρχεται ςε ποςοςτό 0,50 τοισ εκατό (0,50%) τθσ 
προχπολογιςκείςασ αξίασ (χωρίσ Φ.Ρ.Α.) τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το φψοσ του παραβόλου δεν μπορεί να 
είναι κατϊτερο των εξακοςίων (600) ευρϊ οφτε ανϊτερο των δεκαπζντε χιλιάδων (15.000) ευρϊ. Αν τα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ δεν προκφπτει θ προχπολογιςκείςα αξία τθσ, για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ, κατατίκεται παράβολο φψουσ εξακοςίων (600) ευρϊ. Με τον Κανονιςμό 
Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν τθσ παρ. 7 του άρκρου 365 του Ν.4412/2016 ορίηεται ο τρόποσ και ο 
χρόνοσ κατάκεςθσ και είςπραξθσ του παραβόλου και ο τρόποσ απόδειξθσ τθσ είςπραξισ του. Το παράβολο 
του παρόντοσ άρκρου επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του. Επίςθσ, επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα και ςτθν περίπτωςθ που ο ανακζτων φορζασ 
ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ 
απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ.  
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του Ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, με τθν επιφφλαξθ των παρ. 1 και 2 του 
άρκρου 366 του Ν. 4412/2016.  
Σε περίπτωςθ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ο Ανακζτων Φορζασ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτον Κανονιςμό Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν :  
(α) κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίοσ 
μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να αςκιςει το δικαίωμα παρζμβαςισ 
του ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 362 του Ν. 4412/2016, 
και (β) διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ 
φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τισ απόψεισ τθσ επί τθσ προςφυγισ και τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ, τθσ 
περίπτωςθσ αϋ τθσ παραγράφου 1 , ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ. Ο ανακζτων φορζασ μπορεί ςτισ 
απόψεισ του να παρακζςει αρχικι ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν 
προδικαςτικι προςφυγι πράξθσ.  
Το αργότερο είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθν προςφυγισ, θ ΑΕΡΡ ελζγχει τθ ςυμμόρφωςθ του 
ανακζτοντοσ φορζα με τθν ανωτζρω περίπτωςθ (α). Εάν διαπιςτϊςει ότι ο ανακζτων φορζασ δεν 
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εκπλιρωςε τθν υποχρζωςθ, θ κοινοποίθςθ γίνεται με μζριμνα τθσ ΑΕΡΡ, ζτςι ϊςτε οι ενδιαφερόμενοι να 
αςκιςουν παρζμβαςθ, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 362 του Ν. 4412/2016.  
Με πράξθ του προεδρεφοντοσ του κλιμακίου ορίηεται θ θμζρα και θ ϊρα «εξζταςθσ» τθσ προςφυγισ, θ 
οποία δεν μπορεί να απζχει περιςςότερο από ςαράντα (40) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ 
προςφυγισ. Θ πράξθ αυτι κοινοποιείται το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ πριν από τθ «εξζταςθ» τθσ 
προςφυγισ: ςτον προςφεφγοντα, ςτον ανακζτοντα φορζα κατά τθσ οποίασ αςκείται θ προςφυγι και ςε 
εκείνουσ οι οποίοι ζχουν αςκιςει παρζμβαςθ.  
Οι ανωτζρω προκεςμίεσ του άρκρου 365 του Ν.4412/2016 είναι αποκλειςτικζσ.  
Οι αποφάςεισ τθσ ΑΕΡΡ υπόκεινται αποκλειςτικά ςτα ζνδικα βοθκιματα που προβλζπονται ςτα άρκρα 
372 και 373 του Ν. 4412/2016.  
Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ επί 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ, μπορεί να αςκιςει αίτθςθ για τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και αίτθςθ για τθν 
ακφρωςθ τθσ απόφαςισ τθσ ενϊπιον των αρμόδιων δικαςτθρίων, ςφμφωνα με το άρκρο 372 του Ν. 
4412/2016. 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  





 

Σελίδα 29 

4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 
Ραράρτθμα VII τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Στθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, μεγαλφτερου φψουσ από αυτό που καλφπτεται με τθν εγγφθςθ 
καλισ εκτζλεςθσ προςκομίηεται από τον ανάδοχο εγγφθςθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με το υπόδειγμα 
που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα VII τθσ Διακιρυξθσ,  που κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ 
τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλομζνθσ προκαταβολισ. Θ προκαταβολι και θ 
εγγφθςθ προκαταβολισ μποροφν να χορθγοφνται τμθματικά, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.1. τθσ 
παροφςασ (τρόποσ πλθρωμισ). 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν 
οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ 
ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ 
επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του 
εκπροκζςμου.  

 

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 
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4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου  

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί δίνοντασ τθν διακριτικι ευχζρεια ςτουσ 
προςφζροντεσ να  επιλζξουν με ςχετική δήλωςη ςτον υποφάκελο τησ οικονομικήσ προςφοράσ  τουσ 
ζναν από τουσ πιο κάτω τρόπουσ :  

α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν. 

β) Με τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 50 % τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. , με 
τθν κατάκεςθ  ιςόποςθσ εγγφθςθσ θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ 
καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και τθσ παροφςασ, και τθν καταβολι του υπολοίπου είτε μετά τθν οριςτικι 
παραλαβι των υλικϊν είτε με πλθρωμι ποςοςτοφ 20% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ με το 
πρωτόκολλο παραλαβισ κατόπιν του μακροςκοπικοφ ελζγχου και τθν εξόφλθςθ τθσ υπόλοιπθσ 
ςυμβατικισ αξίασ με τον ςυνολικό ΦΡΑ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν.  

Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ 
ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία λιψεωσ 
μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται 
υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει 
κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ  το οποίο  
κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου ….% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ ….%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ …..% επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.  

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 
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α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από 
ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 
προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον 
ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά 
ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ 
επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ *θ περίπτωςθ αυτι 
ςυμπλθρϊνεται εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του 
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, 
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν 
επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον 
κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται 
εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το 
απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν 
από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει το πολυμθχάνθμα μζςα ςε διάςτθμα οκτϊ (8) μθνϊν. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ 
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16  ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το ςχζδιο ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ 
των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και 
ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με μακροςκοπικό ζλεγχο.. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
μζςα ςτον κακοριηόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ 
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου 
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 
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Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων. 

6.3 Δηδηθνί όξνη αζθάιηζεο  

 

Ο Ανάδοχοσ φζρει τθν ευκφνθ για κάκε ηθμία ι απϊλεια του προϊόντοσ που κα παραδοκεί ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι, ςε εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ Ρρομικειασ, μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ 
παραλαβισ του, υποχρεοφμενοσ ςε περίπτωςθ ηθμιάσ, φκοράσ ι απϊλειασ ςε πλιρθ αποκατάςταςθ 
ι ακόμθ και αντικατάςταςι του. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει κάκε πρόςφορο μζτρο αςφάλειασ και προςταςίασ για τθν 
αποτροπι ηθμιϊν ι φκορϊν και είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία ι βλάβθ προςϊπων, πραγμάτων ι 
εγκαταςτάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, του προςωπικοφ τθσ ι τρίτων και για τθν αποκατάςταςθ 
κάκε τζτοιασ βλάβθσ ι ηθμίασ που είναι δυνατόν να προξενθκεί κατά ι επ' ευκαιρία τ θσ εκτζλεςθσ 
του ζργου από τον Ανάδοχο ι τουσ υπεργολάβουσ του, εφόςον οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ 
αυτϊν ι ςε ελάττωμα του εξοπλιςμοφ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει και διατθρεί αςφαλιςμζνο το προςωπικό του ςτουσ 
αρμόδιουσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κακ' όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου και μεριμνά 
όπωσ οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα για τθν προςταςία και αςφάλεια του 
προςωπικοφ του αναδόχου και των υπεργολάβων του, ιδίωσ δε ενθμερϊνει εγγράφωσ τον ανάδοχο 
ςχετικά με τισ ιδιαιτερότθτεσ των χϊρων όπου εκτελείται το ζργο.  

Μετά τθν Οριςτικι Ραραλαβι ο κίνδυνοσ μεταβιβάηεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.  

6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο  
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Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 
αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει 
ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που 
περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου 
ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ 
ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, 
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, 
ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ 
μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι 
μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

 

 

 

Ο Περιφερειάρχθσ Δυτικισ Μακεδονίασ 

 

 

Κεόδωροσ  Καρυπίδθσ 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο (πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

ΚΟΠΟ ΚΑΛ ΣΟΧΟΛ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Ρεριγραφι των αναγκϊν τθσ Α.Α.: Ρρομικεια πολυμθχανιματοσ για τθ διαχείριςθ των οικοτόπων 
υπερυδατικισ βλάςτθςθσ (καλαμϊνεσ) ςτθ λίμνθ Καςτοριάσ. 

 

ΑΝΣΛΚΕΛΜΕΝΟ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ Ρρομικεια πολυμθχανιματοσ για τθ διαχείριςθ των οικοτόπων 
υπερυδατικισ βλάςτθςθσ (καλαμϊνεσ) ςτθ λίμνθ Καςτοριάσ θ οποία κα γίνει ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ και το φφλλο ςυμμόρφωςθσ, όπωσ διαμορφϊκθκαν μετά τθν υπ’αρικμ. 
16DIAB000000103/11-7-2016 Διαβοφλευςθ ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, τα οποία κα είναι 
ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα παραρτιματα. Επίςθσ, επιςθμαίνεται ότι το αντικείμενο είναι ζνα και 
αδιαίρετο λειτουργικά. 

 

Διάρκεια ςφμβαςθσ-Χρόνοι παράδοςθσ: Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε  οκτϊ (8) μινεσ.  

  

Τπεργολαβία:  

Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ 
εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα αρχι 
το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, 
υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ 
αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των 
τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν 
ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ 
αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ 
παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ 
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ 
ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

Τόποσ υλοποίθςθσ/παράδοςθσ: Θ παραλαβι κα διενεργθκεί ςτον τόπο λειτουργίασ του (λίμνθ Καςτοριάσ) 
ςε ςθμείο που κα κακοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι και πάντοτε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
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Ραραδοτζα-Διαδικαςία Ραραλαβισ:  Θ ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του πολυμθχανιματοσ ενεργείται 
από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ που κα ςυγκροτθκεί ςτο πλαίςια αυτοφ του διαγωνιςμοφ με τθ ςυντάξθ 
των ςχετικϊν κάκε φορά πρωτοκόλλων. Θ παραλαβι κα διενεργθκεί ςτον τόπο λειτουργίασ του (λίμνθ 
Καςτοριάσ) ςε ςθμείο που κα κακοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι και πάντοτε ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
τθσ ςφμβαςθσ. 
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ του καλείται να παραςτεί εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ και 
διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ. 
 

Εκπαίδευςθ προςωπικοφ - Ζκδοςθ αδειϊν πολυμθχανιματοσ : 

Εκπαίδευςθ από τον ανάδοχο, για όςο διάςτθμα απαιτθκεί, δφο (2) ατόμων που κα ορίςει θ 
Υπθρεςία και χοριγθςθ ςχετικισ βεβαίωςθσ – πιςτοποιθτκοφ από τον καταςκευαςτι αναφορικά με 
το χειριςμό και τθ ςυντιρθςθ του πολυμθχανιματοσ.  

Ο ανάδοχοσ κα ςυνδράμει όπου του ηθτθκεί τθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να 
εξαςφαλίςει το ςφνολο των προβλεπόμενων από το ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο αδειϊν για τθ 
λειτουργία του πολυμθχανιματοσ. 

 Εγγυιςεισ-Σεχνικι Τποςτιριξθ : 

Εγγυιςεισ: Για τθν καλι λειτουργία του υπό προμικεια πολυμθχανιματοσ, κατά το χρονικό διάςτθμα τθσ 
δωρεάν ςυντιρθςισ τουσ (περίοδοσ εγγφθςθσ), θ οποία κα πρζπει να είναι οπωςδιποτε δφο ζτθ (2) ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται, μετά τθν οριςτικι παραλαβι να κατακζςει εγγφθςθ, το φψοσ τθσ οποίασ κα 
ανζρχεται ςτο 5% τθσ ςυμβατικισ του αξίασ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. και θ οποία κα πρζπει να ζχει χρόνο ιςχφοσ 
μεγαλφτερο από τθ ςυμβατικι περίοδο εγγφθςθσ κατά τρεισ (3) μινεσ. 
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προβαίνει ςε πλιρθ ςυντιρθςθ του προμθκευόμενου 
πολυμθχανιματοσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα από τισ τεχνικζσ ανάγκεσ αυτοφ, για τα ζτθ εγγφθςθσ καλισ 
λειτουργίασ. 
Επίςθσ κατά τθ διάρκεια του χρόνου αυτοφ, ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ, φςτερα από ςχετικι 
ειδοποίθςθ τθσ Ρ.Ε. Καςτοριάσ, να αντικαταςτιςει ολόκλθρο το μθχάνθμα (ςτακμό, server κτλ)  ι 
εξάρτθμα αυτοφ που ζχει υποςτεί φκορά ι βλάβθ και θ οποία δεν οφείλεται ςε κακι χριςθ ι πλθμμελι 
ςυντιρθςθ του. 
Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ δεν ανταποκρικεί ςτο αίτθμα τθσ Ρ.Ε. Καςτοριάσ και μζςα ςτα χρονικά 
περικϊρια που κα κακορίηονται για τθν αλλαγι ι τθν επιςκευι του προμθκευόμενου είδουσ, κα εκπίπτει 
ςτο ςφνολο τθσ θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ (ανεξάρτθτα από το είδοσ του εξαρτιματοσ που 
παρουςίαςε πρόβλθμα). 
Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο μετά τθ λιξθ τθσ περιόδου ιςχφοσ τθσ. 
Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ/κοινοπραξία φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων κα πρζπει ςτθν 
εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ να ςθμειϊνεται ότι αυτι καλφπτει όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ αλλθλεγγφωσ.   
 

Σεχνικι υποςτιριξθ: Σε περίπτωςθ βλάβθσ θ τεχνικι υποςτιριξθ κα είναι το πολφ εντόσ 3 εργάςιμων 
ιμερων, ςτθν ζδρα του μθχανιματοσ, κα ςυνοδεφεται από τεφχοσ οδθγιϊν ςυντιρθςθσ 
πολυμθχανιματοσ (ετιςια-περιοδικι) και κα δίνετε υποςτιριξθ ςε ανταλλακτικά για χρονικό 
διάςτθμα >= των 10 ετϊν.  

 

Παρατάςεισ: ωσ αναφζρεται ςτθν Διακιρυξθ.  

Σροποποίθςθ φμβαςθσ:  Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται 
νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 
του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου 
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ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Χρθματοδότθςθ: Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και από εκνικοφσ 
πόρουσ μζςω του ΡΔΕ. 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ  :  306.451,61 ευρϊ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ ( Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο) 

υςχζτιςθ με Παράρτθμα Ι-μζροσ Α “Απαιτιςεισ-Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ”  

Το πολυμθχάνθμα κα είναι μεταλλικισ καταςκευισ ςφμφωνα με τθν επικρατοφςα πρακτικι· οι 
ηθτοφμενεσ λειτουργίεσ του είναι: 

1) Θ κοπι και θ εκρίηωςθ καλαμϊνων και θ ςυλλογι επιπλεόντων ςτθ λίμνθ.  

2) Θ φόρτωςθ επ’αυτοφ των παραπάνω υλικϊν (καλαμιϊν –επιπλεόντων) 

3) Θ απόκεςθ των αποκθκευμζνων ωσ άνω υλικϊν επ’αυτοκινιτου. Θα διακζτει 
αντλία/πιεςτικό ςυγκρότθμα κακαριςμοφ του . Τζλοσ κα υπάρχει πρόβλεψθ για προςκικθ 
ςτο μζλλον, εξοπλιςμοφ οξυγόνωςθσ των επιφανειακϊν νερϊν τθσ λίμνθσ.  

Το βάκοσ εκτοπίςεωσ του μθχανιματοσ ςτο νερό κα είναι μικρό, με βφκιςθ ςτθ πλιρθ φόρτωςθ που 
δεν κα ξεπερνά τα 0,6 m, ζτςι ϊςτε ακόμα και όταν  αυτό είναι φορτωμζνο με μια πολφ μεγάλθ 
μάηα προϊόντων κοπισ, κα παραμζνει ακόμθ πολφ ευζλικτο και αποτελεςματικό ακόμα και ςε 
δφςβατεσ και αβακείσ περιοχζσ όπου θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα είναι δφςκολθ. Τα προϊόντα 
κοπισ ζπειτα κα τοποκζτονται απευκείασ ςτθν ακτι με τθν βοικεια τθσ αμφίδρομθσ κίνθςθσ των 
μεταφορικϊν ταινιϊν.Θ απαίτθςθ τθσ μζγιςτθσ βφκιςθσ των 60 cm ιςχφει για τισ περιπτϊςεισ που 
εκτελοφνται εργαςίεσ κοπισ καλαμιϊν, οπότε και κα πρζπει να επιχειρεί το πολυμθχάνθμα ςτα 
αβακι. Δεν τίκεται  τζτοια απαίτθςθ ορίου βφκιςθσ κατά τθν κανονικι πλεφςθ ι ςε εκτζλεςθ άλλων 
εργαςιϊν, οπότε κα προςτίκετα ενδεχομζνωσ επιπλζον βάροσ εξαιτίασ των παρελκομζνων 
(πρόςκετου εξοπλιςμοφ τθσ παροφςασ προμικειασ αλλά και αναγκϊν εξοπλιςμοφ που κα 
προκφψουν ςε μελλοντικό χρόνο)  και του φορτίου μεταφοράσ. Τονίηεται ότι ο χϊροσ αποκικευςθσ 
εντόσ του πλωτοφ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 10 m3 ενϊ θ μάηα που μπορεί να φορτω κεί επί 
του πλωτοφ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 1000kg.  

Θ όλθ καταςκευι κα ζχει γίνει ςφμφωνα με τα πρότυπα τθσ ςφγχρονθσ ναυπθγικισ τεχνολογίασ. 
Μαηί με τθν προςφορά να προςκομιςκεί ναυπιγθκι μελζτθ ιςορροπίασ του μθχανιματοσ 
(υδροςτατικό διάγραμμα).Επίςθσ ςε τζςςερα ςθμεία του ςκάφουσ κα υπάρχουν κατάλλθλα ςτοιχεία 
πρόςδεςθσ,  τα οποία κα είναι ςε τζτοιεσ κζςεισ ζτςι ϊςτε να μπορεί να προςδεκεί με αςφάλεια το 
μθχάνθμα για τθ φορτοεκφόρτωςθ του ςε περίπτωςθ μεταφοράσ του.  

Ρεριμετρικά το μθχάνθμα κα φζρει α) κιγκλιδϊματα αςφαλείασ φψουσ τουλάχιςτον 80 εκ. από 
υλικό αντίςτοιχο με τα υλικά καταςκευισ του μθχνιματοσ και ςκάλεσ πρόςβαςθσ όπου υπάρχουν 
μθχανικά ςυςτιματα επιςκζψιμα, τα οποία χριηουν ςυντιρθςθσ ι αντικατάςταςθσ ςε περίπτωςθ 
βλάβθσ αλλά και όπου αλλοφ κεωρείται απαραίτθτο και β) καταπακτζσ εφκολα αποςπϊμενεσ ι 
ανακλινόμενεσ. 

Οι πλωτιρεσ πλεφςθσ, ςε περίπτωςθ που είναι τοποκετθμζνοι πλευρικά του μθχανιματοσ και όχι 
ενςωματωμζνοι ς’ αυτό, με αποτζλεςμα να αυξάνουν το πλάτοσ του,κα πρζπει να είναι ε φκολα 
αποςπϊμενοι.  

Επιπρόςκετα οι πλωτιρεσ πλεφςθσ κα πρζπει να επαρκοφν για τθν αςφαλι πλεφςθ του 
πολυμθχανιματοσ ςε όλεσ τισ ςυνκικεσ, από χωρίσ κανζνα φορτίο μζχρι και φορτωμζνο με 
διπλάςιο φορτίο από το ωφζλιμο. 





 

Σελίδα 39 

Ακόμθ το πολυμθχάνθμα κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τουσ Νζουσ Κανονιςμοφσ 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τον περιοριςμό των καυςαερίων. 

Θα είναι εξοπλιςμζνο με όλα τα απαραίτθτα ναυαγωςτωςτικά μζςα.  

Το πλωτό μζςο-πολυμθχάνθμα κα πρζπει να ζχει διαςτάςεισ που επιτρζπουν τθν αςφαλι μεταφορά 
του και όπωσ αυτι προβλζπεται να γίνεται από τθν ςχετικι νομοκεςία του Υπουργείου Μεταφορϊν -
Επικοινωνιϊν. 

Σε τζςςερα γωνιακά ςθμεία να υπάρχει ευανάγνωςτα χαραγμζνο βυκόμετρο για το ζλεγχο βφκιςθσ 
του ςκάφουσ. 

Κινθτιρασ – παροχι ιςχφοσ 

Θ ιςχφσ κα παρζχεται από κινθτιρα εςωτερικισ καφςθσ, ατμοςφαιρικι ι turbo, τετράχρονο, με 
καφςιμο πετρζλαιο κίνθςθσ (κινθτιρασ diesel),υδρόψυκτο, ελαιολίπαντο. Ο κινθτιρασ κα είναι 
ςχετικά αργόςτροφοσ. Θ μζγιςτθ ιςχφσ του κα αποδίδεται ςε αρικμό ςτροφϊν <3000 rpm. Ο 
κινθτιρασ κα πρζπει να αποδίδει ροπι υψθλι από τισ χαμθλζσ ςτροφζσ. Θ ιςχφσ του κινθτιρα να 
είναι θ αναγκάια για το ζργο που κα επιτελεί. Θ εκκίνθςθ του κινθτιρα κα γίνεται με τθ βοικεια 
θλεκτροκινθτιρα ςυνεχοφσ ρεφματοσ και κατάλλθλθσ ιςχφοσ, ο οποίοσ κα διακζτει κατάλλθλο 
γρανάηι αυτόματθσ εμπλοκισ για τθν εκκίνθςθ (μίηα). Θ θλεκτρικι ενζργεια εκκίνθςθσ κα παρζχεται 
από ςυςςωρευτι τάςθσ τουλάχιςτον 12V ι 24V. Θ φόρτιςθ του ςυςςωρευτι κα γίνεται από 
γεννιτρια (alternator) θ οποία κα περιςτρζφεται ςυηευγμζνθ με τον κινθτιρα. Θ γεννιτρια με τον 
ςυςςωρευτι κα τροφοδοτοφν και ολόκλθρο το θλεκτρικό ςφςτθμα του μθχανιματοσ.  

Θ ιςχφσ για τθν κίνθςθ του μθχανιματοσ, κακϊσ και για τθν εκτζλεςθ όλων των προδιαγραφόμενων 
λειτουργιϊν κα παρζχεται από τον ςυγκεκριμζνο κινθτιρα, μζςω ςυςτιματοσ ελαίου ιςχφοσ – 
ενζργειασ. Το κφκλωμα ελαίου για τθν παραγωγι και διανομι τθσ ιςχφοσ κα αποτελείται από δφο 
τουλάχιςτον αντλίεσ ελαίου υψθλισ πίεςθσ, το ελαιοδοχείο, τα υδραυλικά κυκλϊματα μεταφοράσ 
ιςχφοσ, τισ θλεκτροχδραυλικζσ βαλβίδεσ ελζγχου / διανομισ ιςχφοσ, αςφαλιςτικζσ διατάξεισ, 
διατάξεισ φίλτρανςθσ και εξυδάτωςθσ – όπου απαιτοφνται, κακϊσ και τισ διατάξεισ  μετατροπισ τθσ 
ιςχφοσ ελαίου ςε κίνθςθ, για τθν εκτζλεςθ τθσ πορείασ του μθχανιματοσ, αλλά και όλων των 
προδιαγραφόμενων λειτουργιϊν. 

Ενδείξεισ οργάνων 

Το πολυμθχάνθμα κα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο με όργανα τα οποία κα πλθροφοροφν το 
χειριςτι για τθν πίεςθ του λαδιοφ τθσ μθχανισ και των υδραυλικϊν, τθ κερμοκραςία τθσ μθχανισ, 
τθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ, τθν ποςότθτα του καυςίμου τισ ϊρεσ λειτουργίασ κακϊσ και για κάκε 
άλλου είδουσ λειτουργία θλεκτρονικι ι θλεκτρικι.  

Πλα τα όργανα κακϊσ και οι καλωδιϊςεισ κα πρζπει να προςτατεφονται από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ 
και αυτά που κα είναι εκτεκειμζνα να φζρουν επιπλζον προςταςία από διαβρϊςεισ και βακμό 
προςταςίασ για ζκκεςθ ςε ςκόνθ και νερό, τουλάχιςτον IP55.  

Αυτοματιςμοί 

Θα πρζπει να διακζτει αυτοματιςμοφσ που κα  εξαςφαλίηουν τθν προςταςία και τθν εφρυκμθ 
λειτουργία τθσ καταςκευισ, κζτοντασ τθ μθχανι εκτόσ λειτουργίασ ςε περίπτωςθ προβλιματοσ ςτθ 
πίεςθ του λαδιοφ ι ςτθ κερμοκραςία. 

 

Θζςθ Χειριςτι 
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Το πολυμθχάνθμα κα διακζτει καμπίνα για τθν κζςθ του χειριςτι. Τα παράκυρα τθσ καμπίνασ κα 
είναι εφοδιαςμζνα με υαλοκακαριςτιρεσ και ανοιγόμενα κακ’οιονδιποτε τρόπο.  

Χειριςτιριο 

Οι χειριςμοί κα γίνονται με κατάλλθλουσ μοχλοφσ από τον χειριςτι με τθ βοικεια κονςόλασ.  

Πλεσ οι εργαςίεσ του πολυμθχανιματοσ, πλθν του υδραυλικοφ  βραχίονα, οι οποίεσ μεταδίδονται 
υδραυλικά  (π.χ. πορεία, λειτουργία κοπτικϊν λεπίδων, κυλιόμενων ταινιϊν κτλ), κα 
πραγματοποιοφνται από ςφγχρονο χειριςτιριο τφπου joystick με δφο μοχλοφσ. 

Οι μοχλοί του χειριςτθρίου εκτόσ των εντολϊν που κα δίνουν για τθ πραγματοποίθςθ εργαςιϊν 
προσ κάκε κατεφκυνςθ κα διακζτουν επιπλζον χειριςμοφσ (ι εντολζσ) για όλεσ τισ λειτουργίεσ του 
πολυμθχανιματοσ ςυμπεριλαμβανομζνων και αυτϊν που πικανά να ςυμπεριλθφκοφν ςε 
μελλοντικό  χρόνο. 

Φϊτα εργαςίασ 

Το πολυμθχάνθμα κα είναι εξοπλιςμζνο με φϊτα πλεφςθσ και εργαςίασ. Θ επιλογι των κζςεων ςτισ 
οποίεσ κα τοποκετθκοφν τα φϊτα εργαςίασ κα είναι τζτοιεσ ϊςτε ξεκάκαρα να φωτίηονται όλεσ οι 
πλευρζσ του πολυμθχανιματοσ. Ζμφαςθ να δοκεί ςτο φωτιςμό τόςο τθσ πλευράσ όςο και των 
εξαρτθμάτων του πολυμθχανιματοσ με τα οποία και επιχειρεί (βραχίονασ εκτζλεςθσ εργαςιϊν 
εκςκαφισ, ςφςτθμα κοπισ κλπ).  

Υδραυλικό και Θλεκτρικό Σφςτθμα  

Οι υδραυλικοί κινθτιρεσ που κα χρθςιμοποιοφνται κα είναι κατάλλθλα καταςκευαςμζνοι για 
λειτουργία ςτο νερό κάνοντασ χριςθ λιπαντικϊν φιλικϊν προσ το περιβάλλον, από βιοδιαςπϊμενα 
υλικά με πιςτοποιθμζνθ ικανότθτα βιοδιάςπαςθσ (με βάςθ τθν Ευρωπαικι μζκοδο πιςτοποίθςθσ 
CEC L-33-T82) ι ιςοδφναμθ. Οι βαλβίδεσ ελζγχου και οι θλεκτρικζσ ςυνδζςεισ ( I2V ι 24V) κα πρζπει 
να είναι αδιάβροχεσ και οι διακόπτεσ ανκεκτικοί ςτθ διάβρωςθ  

  

Το υδραυλικό ςφςτθμα παροχισ / διανομισ ιςχφοσ κα παράγει τθν απαραίτθτθ ιςχφ που κα 
εξαςφαλίηει τθν λειτουργία του μζςω δφο τουλάχιςτον αντλιϊν μεταβλθτισ παροχισ. Θ ιςχφσ και θ 
κίνθςθ των αντλιϊν κα εξαςφαλίηεται από τον κινθτιρα εςωτερικισ καφςθσ του μθχανιματοσ.  

Σφςτθμα διεφκυνςθσ - Ρροϊκθςθσ 

Θ μζγιςτθ ταχφτθτα του πολυμθχανιματοσ να είναι μεγαλφτερθ ι ίςθ των 6Km/h. 

Το ςφςτθμα διεφκυνςθσ κα εξαςφαλίηει πλιρωσ όλεσ τισ κινιςεισ του πολυμθχανιματ οσ (πορεία, 
οπιςκοπορεία, ςτροφι αριςτερι και ςτροφι δεξιά).  

Τόςο θ διεφκυνςθ όςο και θ πρόωςθ κα πραγματοποιοφνται με υδροτροχοφσ εντόσ δακτυλίου.  

Θ επιλογι του ςυςτιματοσ πρόωςθσ – αλλαγισ κατεφκυνςθσ κα λαμβάνει υπόψθ του τισ μελζτεσ 
για τθ ςφςταςθ του πυκμζνα τθσ λίμνθσ, τθ γεωλογία τθσ παραλίμνιασ υγροτοπικισ περιοχισ αλλά 
και τθν απαίτθςθ τθσ μζγιςτθσ βφκιςθσ.  

Σε καμμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται ςφςτθμα κίνθςθσ και αλλαγισ διεφκυνςθσ με ερπφςτριεσ.  

Οι διαγωνιηόμενοι κρίνεται ςκόπιμο να επιςκεφτοφν κατά τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ τουσ τισ 
περιοχζσ όπου το πολυμθχάνθμα κα επιχειρεί προκειμζνου να ζχουν πλιρθ εικόνα και ιδία άποψθ.  
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Χωρθτικότθτα δεξαμενϊν καυςίμου και υδραυλικοφ ελαίου. 

Θ χωρθτικότθτα τθσ δεξαμενισ του καυςίμου κα εξαςφαλίηει αυτονομία πενιντα (50) ωρϊν 
λειτουργίασ κατ’ ελάχιςτο, ιςχφ κινθτιρα τουλάχιςτον ςτο 60% τθσ ονομαςτικισ του ιςχφσ. Θ 
χωρθτικότθτα του δοχείου υδραυλικοφ ελαίου κα εξαςφαλίηει δυνατότθτα ετιςιασ λειτουργίασ των 
υδραυλικϊν ςυςτθμάτων του πολυμθχανιματοσ.  

Διαςτάςεισ Λειτουργίασ 

Το μεταβλθτό βάκοσ κοπισ κα είναι τουλάχιςτον ςτο διάςτθμα από 30 cm πάνω από τθν επιφάνεια 
του νεροφ, μζχρι και 1,50 m κάτω από τθν επιφάνεια του.  

Το πλάτοσ τθσ λειτουργίασ κοπισ - περιςυλλογισ κα είναι τουλάχιςτον 2,00 m και κατά το δυνατόν 
μεγαλφτερο. Το μεγαλφτερο πλάτοσ κοπισ – περιςυλλογισ κα αξιολογθκεί κετικά από τθν αρμόδια 
επιτροπι διαγωνιςμοφ, κακότι ζτςι μειϊνεται ο χρόνοσ επζμβαςθσ για τθν επιτζλεςθ των 
ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν.  

Σφςτθμα Κοπισ 

Ζνα ηεφγοσ οριηόντιων λεπίδων και δφο ηεφγθ κατακόρυφων λεπίδων κα διεξάγουν το ζργο κοπισ. 
Οι κοπτικζσ λεπίδεσ κα πρζπει να είναι αυτοακονιηόμενεσ και το κάτω μζροσ κα προςτατεφεται από 
ςκλθρό ειδικό χάλυβα, ενϊ κα εξαςφαλίηεται υδραυλικι προςταςία κατά τθσ υπερφορτϊςεωσ. Οι 
λεπίδεσ κα μποροφν εφκολα να αλλαχκοφν ξεχωριςτά. Σε περίπτωςθ επαφισ με τον πυκμζνα, κα 
προβλεφκεί ζλαςμα προςταςίασ κάτω από τθν οριηόντια λεπίδα. Θ κίνθςθ των κοπτικϊν κα 
εξαςφαλίηεται από το υδραυλικό ςφςτθμα ελαίου ιςχφοσ. Το υλικό καταςκευισ των κοπτικϊν 
λεπίδων κα είναι από ταχυχάλυβα κανονικισ χριςθσ.  

Εμπρόςκιοσ μεταφορζασ 

Ο εμπρόςκιοσ μεταφορζασ κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ι αλουμίνιο που εγγυάται μεγάλθ 
διάρκεια ηωισ ακόμα και ςε καλάςςιο ι γλυφό νερό. Θ τοποκζτθςθ του μεταφορζα κακϊσ και θ 
δυνατότθτα κίνθςθσ, κα είναι ζτςι ϊςτε να ζχει μζγιςτθ γωνία ωσ προσ τον οριηόντιο άξονα του 
ςκάφουσ τουλάχιςτον 45° πάνω και κάτω. Με τθ κίνθςθ του μεταφορζα κα μπορεί να γίνεται 
φόρτωςθ και εκφόρτωςθ του υλικοφ προσ και από τον δεφτερο μεταφορζα. Το πλάτοσ του 
μεταφορζα κα είναι τουλάχιςτον 2 m και το μικοσ του το απαραίτθτο για τθν κοπι καλαμιϊν ςε 
βάκοσ μζχρι 1,5 m. Θ ταινία του μεταφορζα κα είναι αναλόγου υλικοφ τζτοια που να μπορεί να 
φορτϊνει τα κομμζνα καλάμια, κακϊσ και να εκφορτϊνει τα ςυγκεντρωμζνα ςτο χϊρο 
αποκικευςθσ υλικά προσ απομάκρυνςθ, όπωσ τα κομμζνα ι/και κρυμματιςμζνα καλάμια, λάςπθ 
πυκμζνα μαηί με το ριηικό ςφςτθμα των εκριηομζνων καλαμιϊν.  

Επειδι ο μεταφορζασ κα λειτουργεί υπό κλίςθ τουλάχιςτον μζχρι 45°, κα είναι ανάλογα 
διαμορφωμζνοσ για να μθ ολιςκαίνουν τα υλικά κατά τθν φορτοεκφόρτωςθ. Θ κίνθςθ του 
μεταφορζα κα εξαςφαλίηεται από το υδραυλικό ςφςτθμα ελαίου ιςχφοσ.  

Μεταφορζασ αποκικευςθσ - οπίςκια μεταφορικι ταινία 

Ο μεταφορζασ αυτόσ κα αποτελεί και τον χϊρο αποκικευςθσ πριν τθν απόκεςθ.  

Ο χϊροσ φόρτωςθσ κα πρζπει να είναι κατάλλθλοσ για να δζχεται και να ςυγκρατεί τα υλικά κοπισ 
των καλαμιϊν ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ λάςπθσ από τθν εκρίηωςθ των καλαμϊνων αλλά και 
των λοιπϊν ςυλλεγόντων επιπλεόντων «υλικϊν» ενϊ κα φζρει και διόδουσ διαφυγισ των 
ςτραγιςμάτων προκειμζνου αυτά να μθν λιμνάηουν εντόσ του χϊρου αποκικευςθσ. Επιπρόςκετα κα 
πρζπει να είναι εφκολα προςπελάςιμοσ για τθν επίβλεψθ τθσ απόκεςθσ των υλικϊν αλλά και για τθν 
πραγματοποίθςθ επιςκευϊν όποτε και αν απαιτθκεί αυτό.  
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Οι δφο μεταφορικζσ ταινίεσ  εμπρόςκια και οπίςκια κα ζχουν τθν δυνατότθτα αμφίδρομθσ κίνθςθσ 
και προσ τισ δφο κατευκφνςεισ. Θ προςαρμογι των μεταφορικϊν ταινιϊν κα είναι με τρόπο που να 
γίνεται φορτοεκφόρτωςθ των υλικϊν και από τον εμπρόςκιο μεταφορζα ο οποίοσ να μπορεί να 
αποκζςει τα προϊόντα κοπισ επί αυτοκινιτου ςτθν ξθρά. Δθλαδι θ απόκεςθ κα μπορεί να γίνεται 
ςε φψοσ τουλάχιςτον 2,00 m από τθν επιφάνεια του νεροφ. 

Το υλικό καταςκευισ των μεταφορικϊν ταινιϊν κα είναι κατάλλθλο για τισ ςυνκικεσ και τισ 
απαιτιςεισ εργαςίασ του πολυμθχανιματοσ. Οι μεταφορικζσ ταινίεσ κα είναι αυτοκεντραριηόμενεσ. 
Θ κίνθςθ του μεταφορζα κα εξαςφαλίηεται από το υδραυλικό ςφςτθμα ελαίου ιςχφοσ.  

Υδραυλικόσ βραχίονασ 

Το πολυμθχάνθμα κα διακζτει ςτο οπίςκιο μζροσ ι ςτο εμπρόςκιο με τθν ανάλογθ προςαρμο γι του 
εμπρόςκιου μεταφορζα, υδραυλικό βραχίονα. Ο βραχίονασ κα μπορεί να δζχεται πολλζσ κεφαλζσ 
εργαςίασ (π.χ. δαγκάνα, αχιβάδα, αντλία αναρρόφθςθσ, κτλ), ενϊ κατά τθν προμικεια του κα φζρει 
ενςωματωμζνο κάδο εκςκαφισ και αρπάγθ (δαγκάνα) περιςυλλογισ π.χ . κορμϊν δζνδρων ωσ 
παρελκόμενο.  

Επάνω ςτο τελικό τεμάχιο του βραχίονα (μπαςτοφνι) κα απολιγουν δφο τουλάχιςτον ηεφγθ 
ςωλινων υψθλισ πίεςθσ για τθν τοποκζτθςθ διαφορετικϊν κεφαλϊν εργαςίασ. Θ περιςτροφι του 
βραχίονα κα είναι 360° για να μπορεί ωσ εκςκαφζασ να αποκζςει τα υλικά εκςκαφισ εντόσ του 
χϊρου αποκικευςθσ. Ο βραχίονασ κα ζχει ςυνολικό μικοσ κατελάχιςτο 4 μζτρα (το μεγαλφτερο 
μικοσ κα αξιολογθκεί κετικά από τθν αρμόδια επιτροπι διαγωνιςμοφ) ςυμπεριλαμβανομζνου του 
κάδου εκςκαφισ ι άλλθσ κεφαλισ εργαςίασ. Ο κάδοσ που κα φζρει το πολυμθχάνθμα κατά τθ 
παρόδοςθ του κα ζχει πλάτοσ 60 εκατοςτά και ωφζλιμθ χωρθτικότθτα (ικανότθτα εκςκαφισ) 0,20 
κυβικά μζτρα. Ο κάδοσ κα είναι εφκολα αποςπϊμενοσ από το μπαςτοφνι, για να μπορεί επίςθσ 
εφκολα να προςαρμόηεται άλλο εξάρτθμα - κεφαλι για διαφορετικι λειτουργία. Θ κίνθςθ του  
υδραυλικοφ βραχίονα κα εξαςφαλίηεται από το υδραυλικό ςφςτθμα ελαίου ιςχφοσ.. Θ ικανότθτα 
του βραχίονα κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 700 kg ςτα 4 μζτρα. Για τθ λειτουργία του βραχίονα 
κα υπάρχουν αν είναι αναγκαίο ποδαρικά ςτιριξθσ του πολυμθχανιματοσ.  

Συλλογι επιπλεόντων 

Ο μεταφορζασ κα εξαςφαλίηει τθ ςυλλογι επιπλεόντων (ςκουπίδια, χόρτα, φφλλα κ.λ.π.)  

Αντλία / πιεςτικό ςυγκρότθμα κακαριςμοφ  

Το μθχάνθμα κα διακζτει μόνιμθ αντλία νεροφ με ςωλινα αναρρόφθςθσ και ελαςτικό ςωλινα 
κατάκλιψθσ διατομισ ¾ ins χαρακτθριςτικϊν 1m3/h ςτα 4bar, αυτόματθσ αναρρόφθςθσ.  

Το μικοσ του ελαςτικοφ ςωλινα ο οποίοσ κα πρζπει να είναι ανκεκτικόσ ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ που 
επικρατοφν ςτθ περιοχι τθσ λίμνθσ Καςτοριάσ, κα πρζπει να είναι κατ’ ελάχιςτο τόςο ϊςτε να 
μπορεί να φτάνει ςε όλο το μικοσ και πλάτοσ του μθχανιματοσ.  

Θ αντλία κα είναι κατάλλθλα τοποκετθμζνθ επί του πολυμθχανιματοσ, που να μπορεί να 
τροφοδοτείται με νερό από τθ λίμνθ. Το ςφςτθμα αυτό κα χρθςιμοποιείται για τον κακαριςμό του 
πολυμθχανιματοσ από τυχόν υπολείμματα, λάςπεσ και άλατα που κα ςυγκεντρϊνονται επάνω του. 
Θ κίνθςθ τθσ αντλίασ κα εξαςφαλίηεται από το υδραυλικό ςφςτθμα ελαίου ιςχφοσ.  

Εκπαίδευςθ προςωπικοφ – Ζκδοςθ αδειϊν πολυμθχανιματοσ 

Εκπαίδευςθ από τον ανάδοχο, για όςο διάςτθμα απαιτθκεί, δφο (2) ατόμων που κα ορίςει θ 
Υπθρεςία και χοριγθςθ ςχετικισ βεβαίωςθσ – πιςτοποιθτκοφ από τον καταςκευαςτι αναφορικά με 
το χειριςμό και τθ ςυντιρθςθ του πολυμθχανιματοσ.  
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Ο ανάδοχοσ κα ςυνδράμει όπου του ηθτθκεί τθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να 
εξαςφαλίςει το ςφνολο των προβλεπόμενων από το ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο αδειϊν για τθ 
λειτουργία του πολυμθχανιματοσ. 

Τεχνικι υποςτιριξθ 

Σε περίπτωςθ βλάβθσ του μθχανιματοσ εντοσ του χρόνου τθσ εγγφθςθσ κα πρζπει ο Ανάδοχοσ να 
ανταποκρικεί με ςυνεργείο το πολφ εντόσ τριϊν (3) ιμερων για τθν  άμεςθ αντιμετϊπιςθ και 
αποκατάςταςθ αυτισ. Θ υποςτιριξθ ςε ανταλλακτικά και αναλϊςιμα να παρζχεται για τουλάχιςτον 
10 ζτθ. 

Ο ανάδοχοσ δεςμευτικά κα πραγματοποιιςει πριν από τθν οριςτικι παραλαβι του πολυμθχανιματοσ 
επίδειξθ, πραγματοποίωντασ εργαςίεσ με βάςθ το ςχζδιο διαχείριςθσ των καλαμϊνων ςε μία περίοδο 
κερινισ ι χειμερινισ διαχείριςθσ αλλά και εργαςίεσ ςυλλογι και απομάκρυνςθσ επιπλεόντων υλικϊν. 
Κατά τθν επίδειξθ κα ελζγχκει θ καταλλθλότθτα και θ ανταπόκριςθ του ςφμφωνα με τθν υποβλθκείςα 
προςφορά και τισ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – ΔΔΔ  

Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να υποβάλουν με τθν προςφορά τουσ ςυμπλθρωμζνο το πρότυπο ΕΕΕΣ ςε 
μορφι .pdf, όπωσ αυτό ζχει οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι, ψθφιακά υπογεγραμμζνο κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 73 του Ν.4412/16 και τθ διακιρυξθ.  

Για τθν ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ του απαιτοφμενου ΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείσ προτείνεται να 
χρθςιμοποιιςουν το αναρτθμζνο από τθν ανακζτουςα αρχι επικουρικό αρχείο XML, προκειμζνου να 
εκμεταλλευτοφν τθν υπθρεςία ΕΕΕΣ τθσ ΕΕ.  

Για τθ ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ οι οικονομικοί φορείσ κα ειςάγουν ςτθ διαδικτυακι υπθρεςία τθσ Ε.Ε. ςτθ 
διεφκυνςθ https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd το αρχείο espd-request.xml, το οποίο είναι 
αναρτθμζνο ςτο πεδίο του παρόντοσ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ και κα το ςυμπλθρϊςουν. 
Μόλισ το ςυμπλθρϊςουν κα επιλζξουν εκτφπωςθ ςε μορφι pdf (από τισ ρυκμίςεισ του εκτυπωτι κα 
επιλζξουν pdf) και κα το αποκθκεφςουν τοπικά ςτον υπολογιςτι τουσ. Το ζγγραφο αυτό ςε μορφι pdf κα 
πρζπει να υπογραφεί ψθφιακά από τουσ οικονομικοφσ φορείσ και ςτθ ςυνζχεια να αναρτθκεί ςτθν 
προςφορά τουσ ςτο χϊρο του υπόψθ ςυςτθμικοφ διαγωνιςμοφ του ΕΣΘΔΘΣ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Άιιεο Γειώζεηο – Πίλαθαο πκκόξθσζεο 

 

ΠΛΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΘ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΠΡΟΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

   ΥΡΟΧ/ΚΘ 
ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΟΜ/ΤΘ 

ΡΑΑΡΟ- 

ΜΡΘ 

 Γενικά 

  
Ειδικό καινοφργιο πλωτό μθχάνθμα κοπισ 
καλαμιϊνων, κατάλλθλο για χριςθ ςτθν λίμνθ 
Καςτοριάσ 

ΝΑΛ   

  

Το μθχάνθμα να ζχει δυνατότθτα πρόςβαςθ κοπισ 
και εκρίηωςθσ καλαμϊνων ςτισ περιοχζσ τθσ λίμνθσ 
ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο ςχζδιο διαχείριςθσ 
καλαμϊνων 

ΝΑΛ   

  
Το μθχάνθμα να είναι μεταλλικισ καταςκευισ 
ςφμφωνα με τθν επικρατοφςα πρακτικι 

ΝΑΛ   

 Διαςτάςεισ    

  

Το πλωτό μζςο-πολυμθχάνθμα κα πρζπει να ζχει 
διαςτάςεισ που επιτρζπουν τθν νόμιμθ  και αςφαλι 
μεταφορά του. 

ΝΑΛ   

  
Μζγιςτθ βφκιςθ ςτο νερό ςτθ πλιρθ φόρτωςθ του   

< = 0,6 m 
0,60   

 Μθχανι    

  
εςωτερικισ καφςθσ, ατμοςφαιρικι ι turbo, 
τετράχρονθ, Diesel, υδρόψυκτθ, ελαιολίπαντθ 

ΝΑΛ   

  μζγιςτθ ιςχφσ κινθτιρα ςτισ < 3000 rpm ΝΑΛ   

  
Θ ιςχφσ του κινθτιρα να είναι θ αναγκαία για το 
ζργου που κα επιτελεί. 

ΝΑΛ   

  
Σφμφωνα με τουσ Νζουσ Κανονιςμοφσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τον περιοριςμό των 
καυςαερίων 

ΝΑΛ   

 τοιχεία κατανάλωςθσ καυςίμου    

  κατά τθν εργαςία κοπισ καλαμϊνων  ΝΑΛ   

  κατά τθν πορεία ΝΑΛ   

 Ενδείξεισ οργάνων    

  
Το  μθχάνθμα να είναι εφοδιαςμζνο με όργανα τα 
οποία κα πλθροφοροφν το χειριςτι για τθν πίεςθ 
του λαδιοφ και των υδραυλικϊν, τθ κερμοκραςία τθσ 

ΝΑΛ   
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μθχανισ, τθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ, τθν ποςότθτα 
του καυςίμου, ϊρεσ λειτουργίασ μθχανιματοσ και 
θλεκτρικι ζνδειξθ φωτιςμοφ. 

 Αυτοματιςμοί    

  

Αυτοματιςμοί να εξαςφαλίηουν τθν προςταςία και 
εφρυκμθ λειτουργία τθσ καταςκευισ, κζτοντασ τθ 
μθχανι εκτόσ λειτουργίασ ςε περίπτωςθ 
προβλιματοσ ςτθν πίεςθ του λαδιοφ ι ςτθ 
κερμοκραςία 

ΝΑΛ   

 Χειριςτιριο – Κζςθ χειριςτι    

  
Ππωσ αναλφονται ςτο αντίςτοιχο κεφάλαιο των 
τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν. 

ΝΑΛ   

 Φϊτα εργαςίασ    

  

Τα φωτιςτικά ςϊματα εργαςίασ κα είναι 
τοποκετθμζνα με τρόπο που θ ςτάκμθ φωτιςμοφ κα 
είναι μεγαλφτερθ των 60lux ςτισ περιοχζσ εκτζλεςθσ 
εργαςίασ και μεγαλφτερθ των 50lux ςε ηϊνθ 10m 
γφρω από το πολυμθχάνθμα 

ΝΑΛ   

 Τδραυλικό και Θλεκτρικό φςτθμα    

  

Οι υδραυλικοί κινθτιρεσ να είναι κατάλλθλα 
καταςκευαςμζνοι για λειτουργία ςτο νερό κάνοντασ 
χριςθ λαδιοφ φιλικοφ προσ το περιβάλλον, από 
βιοδιαςπϊμενα υλικά με πιςτοποιθμζνθ ικανότθτα 
βιοδιάςπαςθσ. 

ΝΑΛ   

  
Οι βαλβίδεσ ελζγχου και οι θλεκτρικζσ ςυνδζςεισ 
(12V ι 24V) να είναι αδιάβροχεσ και οι διακόπτεσ 
ανκεκτικοί ςτθ διάβρωςθ. 

ΝΑΛ   

  

Το υδραυλικό ςφςτθμα να εξαςφαλίηει τθν 
λειτουργία του μζςω δφο τουλάχιςτον αντλιϊν 
μεταβλθτισ παροχισ. Θ ιςχφσ και θ κίνθςθ των 
αντλιϊν κα εξαςφαλίηεται από τον κινθτιρα 
εςωτερικισ καφςθσ του μθχανιματοσ. 

ΝΑΛ   

  Θ μζγιςτθ ταχφτθτα να είναι τουλάχιςτον 6 Km/h 6   

 Χωρθτικότθτα καυςίμου και 
λιπαντικοφ 

   

  
Χωρθτικότθτα δεξαμενισ καυςίμου για αυτονομία 
τουλάχιςτον 50ωρϊν ςτο 60% τθσ ονομαςτικισ 
ιςχφσ του κινθτιρα. 

50   

  
Χωρθτικότθτα δοχείου υδραυλικοφ ελαίου για 
δυνατότθτα ετιςιασ λειτουργίασ των υδραυλικϊν 
ςυςτθμάτων 

ΝΑΛ   

 Διαςτάςεισ λειτουργίασ κοπισ    

  Το μεταβλθτό βάκοσ κοπισ να είναι τουλάχιςτον 
ςτο διάςτθμα από 30cm πάνω από τθν επιφάνεια 

ΝΑΛ   
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του νεροφ μζχρι και 1,50m κάτω από τθν επιφάνεια 
του νεροφ. 

  
Το πλάτοσ τθσ λειτουργίασ κοπισ / περιςυλλογισ να 
είναι τουλάχιςτον 2,0m. 

2   

 φςτθμα Κοπισ    

  
Οι κοπτικζσ λεπίδεσ να είναι αυτοακονιηόμενεσ και 
το κάτω μζροσ να προςτατεφεται από ςκλθρό ειδικό 
χάλυβα. 

ΝΑΛ   

  
Να εξαςφαλίηεται υδραυλικι προςταςία κατά τθσ 
υπερφορτϊςεωσ. 

ΝΑΛ   

  
Οι λεπίδεσ να μποροφν εφκολα να  αλλαχκοφν 
ξεχωριςτά. 

ΝΑΛ   

  
Σε περίπτωςθ επαφισ με τον πυκμζνα, κα 
προβλεφκεί ζλαςμα προςταςίασ κάτω από τθν 
οριηόντια λεπίδα. 

ΝΑΛ   

  
Το υλικό καταςκευισ των κοπτικϊν λεπίδων κα 
είναι από ταχυχάλυβα κανονικισ χριςθσ. 

ΝΑΛ   

 φςτθμα φόρτωςθσ    

  
Ο εμπρόςκιοσ μεταφορζασ κα είναι από ανοξείδωτο 
χάλυβα ι αλουμίνιο 

ΝΑΛ   

  Το πλάτοσ του μεταφορζα κα είναι τουλάχιςτον 2m 2   

  
Το μικοσ του μεταφορζα κα είναι όςο απαιτείται 
για τθ ςυλλογι καλαμιϊν που κόβονται ςε βάκοσ 
μζχρι 1,5m 

NAI 
  

  
Θ απόκεςθ να μπορεί να γίνεται ςε φψοσ 
τουλάχιςτον 2 m από τθν επιφάνεια του νεροφ  

2   

  

Οι μεταφορικζσ ταινίεσ να είναι 
αυτοκεντραριηόμενεσ 

 

ΝΑΛ 
  

  Αμφίδρομθ κίνθςθ των μεταφορικϊν ταινιϊν ΝΑΛ   

  
Ο οπίςκιοσ μεταφορζασ να αποτελεί και τον χϊρο 
αποκικευςθσ. 

ΝΑΛ   

  Ο χϊροσ αποκικευςθσ να είναι τουλάχιςτον 10 Μ3  10   

  
Να μπορεί να φορτωκεί ωφζλιμο φορτίο 
τουλάχιςτον 1000 kg. 

1000   

 Τδραυλικόσ βραχίονασ    

  
Αρκρωτόσ βραχίονασ  ςυνολικοφ μικουσ 
τουλάχιςτον 4 μζτρων 

4   

  Ικανότθτα περιςτροφισ 360° ΝΑΛ   

  Θα φζρει κάδο πλάτουσ 60cm και ωφζλιμθσ ΝΑΛ   
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χωρθτικότθτασ 0.20m3 

  
Θ ικανότθτα του κα είναι τουλάχιςτον 700 kg ςτα 4 
μζτρα 

ΝΑΛ   

 υλλογι επιπλεόντων    

  
Ο μεταφορζασ κα εξαςφαλίηει τθ ςυλλογι 
επιπλεόντων. 

ΝΑΛ   

 Κακαριςμόσ μθχανιματοσ    

  
Αντλία νεροφ αυτόματθσ αναρρόφθςθσ και ελαςτικό 
ςωλινα κατάκλιψθσ διατομισ ¾ ins, παροχισ 
1m3/h, πίεςθσ 4 bar 

ΝΑΛ   

  
Διακζτει ςωλινα εφκαμπτο ανκεκτικό ςτισ καιρικζσ 
ςυνκικεσ και να φτάνει ςε όλο τα μικοσ και πλάτοσ 
του μθχανιματοσ. 

ΝΑΛ   

 Ανελκυςθ – κακζλκυςθ πολυμθχανιματοσ    

  

Ρεριγραφι του τρόπου ανζλκυςθσ και κακζλκυςθσ 
του πολυμθχανιματοσ και απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ 
και εργατικό προςωπικό 

ΝΑΛ   

 Λκανότθτα ελιγμϊν    

  

Ρεριγραφι τθσ ικανότθτασ ελιγμϊν του 
πολυμθχανιματοσ και ο προςδιοριςμόσ τθσ ακτίνασ 
ςτροφισ 

ΝΑΛ   

 Εκπαίδευςθ    

  

Δυο άτομα που κα ορίςει θ αρμόδια υπθρεςία κα 
εκπαιδευτοφν ωσ προσ το χειριςμό και τθ 
ςυντιρθςθ του πολυμθχανιμοσ από τον 
καταςκευαςτι του και κα πιςτοποιθκοφν ςχετικά 
από αυτόν. 

ΝΑΛ   

 Σεχνικι υποςτιριξθ     

  
Σε περίπτωςθ βλάβθσ θ τεχνικι υποςτιριξθ κα είναι 
το πολφ εντόσ 3 εργάςιμων ιμερων. 

3   

  Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ζτθ.  2   

  
Τεφχοσ οδθγιϊν ςυντιρθςθσ πολυμθχανιματοσ 
(ετιςια-περιοδικι)  

ΝΑΛ   

  
Υποςτιριξθ ςε ανταλλακτικά για χρονικό διάςτθμα >= 
των 10 ετϊν. 

10   

 Μελζτθ    

  
Υποβολι ναυπθγικισ μελζτθσ ιςορροπίασ του 
μθχανιματοσ (υδροςτατικό διάγραμμα). 

ΝΑΛ   

  
Θ όλθ καταςκευι να ζχει γίνει ςφμφωνα με τα 
πρότυπα τθσ ςφγχρονθσ ναυπθγικισ τεχνολογίασ. 

ΝΑΛ   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Σερληθή  Πξνζθνξά 

 

Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι  τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ 
θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία 
τα οποία υπογράφοντα ψθφιακά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  Σα ςτοιχεία που 
περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ 
αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ περίπτωςθ το 
ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο 
pdf]   

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – ΣΟΥΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

 

Θ περιοχι τθσ λίμνθ Καςτοριάσ αποτελεί προςτατευόμενθ περιοχι ενταγμζνθ ςτο δίκτυο 
προςτατευόμενων περιοχϊν NATURA 2000.   

Με το Ρ.Δ. 14/2012 με κζμα «Χαρακτθριςμόσ τθσ περιοχισ τθσ λίμνθσ Καςτοριάσ ωσ περιοχι 
προςταςίασ τθσ φφςθσ και ίδρυςθ Φορζα Διαχείριςθσ αυτισ» (ΦΕΚ 226/Τεφχοσ Αναγκαςτικϊν 
Απαλλοτριϊςεων και Ρολεοδομικϊν Θεμάτων) ολοκλθρϊκθκε θ κζςπιςθ μζτρων και κανόνων για τθ 
προςταςία του «φυςικοφ αντικειμζνου», όπωσ αυτό κακορίςτθκε και εγκρίκθκε αρμοδίωσ μζςα από τθν 
Ειδικι Ρεριβαλλοντικι Μελζτθ.  

Από το περιεχόμενο τθσ προανεφερκιςαν πράξθσ χαρακτθριςμοφ προκρίνεται θ υλοποίθςθ μιασ 
ςειράσ διαχειριςτικϊν πρακτικϊν με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ οικολογικισ κατάςταςθσ των 
οικοςυςτθμάτων.   

Θ λίμνθ Ορεςτίδα ωσ αβακι λίμνθ, αποτελεί ζνα δυναμικό και ευμετάβλθτο οικοςφςτθμα και ωσ 
τζτοιο κα πρζπει να διαχειριςτεί. Ζνα ςθμαντικό μζτρο διαχείριςθσ και ανόρκωςθσ αυτοφ του τφπου των 
οικοςυςτθμάτων, αποτελεί και θ διαχείριςθ των οικοτόπων υπερυδατικισ βλάςτθςθσ, δθλαδι των 
καλαμϊνων. 

Τα φυςικά οικοςυςτιματα υπόκεινται ςε ςυγκεκριμζνεσ διεργαςίεσ οι οποίεσ μακροχρόνια 
τείνουν να τα οδθγιςουν ςε ζνα τελικό ςτάδιο climax μζςω τθσ οικολογικισ διαδοχισ. Για τα υγροτοπικά 
ςυςτιματα, τα οποία αποτελοφν μεταβατικό ςτάδιο μεταξφ των υδάτινων και των χερςαίων 
οικοςυςτθμάτων, οι καλαμϊνεσ αποτελοφν πρϊιμο ςχετικά ςτάδιο τθσ διαδοχισ από τα υδάτινα 
οικοςυςτιματα προσ τθ χζρςο. Θ απουςία διαχείριςθσ επομζνωσ οδθγεί νομοτελειακά προσ τθ βακμιαία 
υποχϊρθςθ του υγροτόπου ο οποίοσ αντικακίςταται αρχικά από μθ υγροτοπικζσ ποϊδεισ διαπλάςεισ και 
αργότερα από χερςαίεσ καμνϊδεισ ι δενδρϊδεισ. Θ διαδικαςία αυτι ςυχνά επιταχφνεται από φυςικά 
φαινόμενα ι ανκρωπογενείσ επιδράςεισ όπωσ οι περίοδοι ξθραςίασ, θ αλλαγι τθσ υδρολογίασ μιασ 
περιοχισ ι θ αποκοπι του υγροτόπου από τισ κφριεσ πθγζσ τροφοδοςίασ του ςε νερό. Θ ολοκλιρωςθ τθσ 
διαδικαςίασ τθσ διαδοχισ οδθγεί ςε ςθμαντικζσ οικολογικζσ αλλαγζσ, αφοφ τα είδθ τθσ χλωρίδασ και 
πανίδασ που ιταν προςαρμοςμζνα ςτισ υγροτοπικζσ ςυνκικεσ, χάνουν το ενδιαίτθμά τουσ και 
αντικακίςτανται από είδθ χερςαίων οικοςυςτθμάτων.  

Θ διαχείριςθ των καλαμϊνων παρεμβαίνει επιβραδφνοντασ τισ διεργαςίεσ τθσ διαδοχισ ι ακόμθ 
και αντιςτρζφοντάσ τισ, για να διατθριςει τθν ιςορροπία μεταξφ των διαφόρων τφπων ενδιαιτθμάτων που 
ςυνιςτοφν το μωςαϊκό του υγροτόπου.  

Θ υπερβολικι ανάπτυξθ των καλαμϊνων ςτθ λίμνθ Καςτοριάσ, ςασ αποτζλεςμα τθσ τροφικισ 
κατάςταςθσ του οικοςυςτιματοσ ςυντείνει ςτθ διαδικαςία πρόςχωςθσ τθσ, μειϊνει ςυνεχϊσ τθν ζκταςθ 
ςε ανοικτά και ρθχά νερά οδθγϊντασ ςτον περιοριςμό τθσ ποικιλότθτασ των ενδιαιτθμάτων τθσ. 

Σφμφωνα με τον Κατηόγλου Γ. (2006), οι καλαμϊνεσ, ωσ φυςικζσ φυτικζσ διαπλάςεισ των υγροτόπων, 
αποτελοφν μεταβατικό τφπο οικοτόπου μεταξφ των ανοικτϊν επιφανειϊν νεροφ και των παρακείμενων 
χερςαίων οικοτόπων και καταλαμβάνουν τμιματα τθσ παρόχκιασ ηϊνθσ, που βρίςκονται υπό κακεςτϊσ 
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μόνιμθσ ι περιοδικισ κατάκλιςθσ. Αυξάνονται κυρίωσ με τθν επζκταςθ των ριηωμάτων τουσ μζςα ςτο 
ζδαφοσ, αλλά και με κατακείμενουσ υπζργειουσ ι επιπλζοντεσ βλαςτοφσ (ςτόλονεσ), από τουσ οποίουσ 
αναπτφςςονται νζοι κατακόρυφοι βλαςτοί. Οι κυριότερεσ παράμετροι αφξθςθσ και επζκταςθσ των 
καλαμϊνων τόςο προσ το εςωτερικό των υγροτόπων, όςο και προσ τθ χζρςο, είναι : 

- το βάκοσ του νεροφ και το φψοσ διακφμανςθσ τθσ ςτάκμθσ του (φψοσ υδροπεριόδου), 
- οι κλίςεισ των εδαφϊν (ιπια ι απότομθ μετάβαςθ από τα ρθχά ςτα βακιά), 
- οι τφποι των εδαφϊν και των ιηθμάτων, 
- ο κυματιςμόσ, 
- τα επίπεδα αλατότθτασ ςτο νερό και το ζδαφοσ και 
- θ εφαρμοηόμενθ (ι μθ) διαχείριςθ τθσ βλάςτθςθσ. 
Θ παραλίμνια περιοχι τθσ Καςτοριάσ κατοικείται (τουλάχιςτον) από τουσ Ρροϊςτορικοφσ χρόνουσ 

(λιμναίοσ οικιςμόσ Διςπθλιοφ) και οι κάτοικοί τθσ είχαν ςτενι ςχζςθ με τθ λίμνθ, κυρίωσ ψαρεφοντασ ς’ 
αυτιν ι βόςκοντασ τα ηϊα τουσ γφρω τθσ. Αυτοί, δθλαδι οι ψαράδεσ (κυρίωσ αλλά) και οι κτθνοτρόφοι 
τθσ περιοχισ κα μποροφςαν να κεωρθκοφν ωσ  οι «παραδοςιακοί διαχειριςτζσ» των καλαμϊνων τθσ. Οι 
ψαράδεσ, για να εξαςφαλίςουν περιοχζσ ωοτοκίασ τθσ ιχκυοπανίδασ ςυνικιηαν να δθμιουργοφν διαφλουσ 
ςτουσ καλαμϊνεσ, ενϊ οι κτθνοτρόφοι, περιόριηαν με τθ βόςκθςθ τθν εξάπλωςι τουσ (κυρίωσ προσ τθ 
χζρςο). Θ «διαχείριςθ» αυτι όμωσ, ιταν από τυχαία ζωσ αποςπαςματικι, δεν λάμβανε υπόψθ τθσ το 
ςφνολο των παραγόντων που επθρεαηόταν ι επθρζαηαν οι καλαμϊνεσ και ιταν προςαρμοςμζνθ μόνο ςτισ 
ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των «διαχειριςτϊν» (εξαςφάλιςθ περιοχϊν ωοτοκίασ ι βόςκθςθσ).  

Κεωρϊντασ λοιπόν ότι θ λίμνθ μπορεί να προςτατευτεί αποτελεςματικά μόνο εάν λθφκοφν ςοβαρά 
υπόψθ θ παρουςία και οι ανάγκεσ των χρθςτϊν τθσ εκπονικθκε ζνα ςχζδιο διαχείριςθσ πενταετοφσ 
διάρκειασ των καλαμϊνων-χλωρίδασ με τουσ ακόλουκουσ γενικοφσ ςτόχουσ: 

● τθν αναβάκμιςθ του υγροτοπικοφ οικοςυςτιματοσ, μζςω τθσ αναβάκμιςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ 
του, 

● τθν αντιςτροφι τθσ πορείασ διαδοχισ των παρόχκιων οικοτόπων του υγροτοπικοφ 
οικοςυςτιματοσ προσ χερςαία οικοςυςτιματα, 

● τθν ενίςχυςθ τθσ ποικιλότθτασ του τοπίου, 
● τθ βελτίωςθ εξυπθρζτθςθσ των αναγκϊν τθσ επαγγελματικισ και εραςιτεχνικισ αλιείασ, κακϊσ και 

των δυνατοτιτων αναψυχισ ςτα πλαίςια του οικοτουριςμοφ, 
● ςτθ ςυνολικι βελτίωςθ των υδραυλικϊν λειτουργιϊν τθσ λίμνθσ, με ςυνεπακόλουκο και το 

περιοριςμό του κινδφνου εκδιλωςθσ πλθμμυρικϊν φαινομζνων τόςο ςτθν άμεςθ όςο και τθν 
ευρφτερθ παραλίμνια περιοχι. 

 

Θ ςφςταςθ του πυκμζνα τθσ λίμνθσ Καςτοριάσ κακϊσ και το ζδαφοσ των παρόχκιων περιοχϊν είναι 
αμμϊδουσ, πθλοαμμϊδουσ ι/και λαςπϊδουσ ςφςταςθσ. Θ ςφςταςθ αυτι του εδάφουσ, μαηί με το μικρό 
βάκοσ τθσ λίμνθσ, ευνοοφν τθν φπαρξθ άφκονθσ υδρόβιασ βλάςτθςθσ. Θ βλάςτθςθ τθσ λίμνθσ ζχει 
ηωνϊδθ μορφι περιβάλλουςα τθ λίμνθ, εκτόσ από μερικά ςθμεία ςτο ανατολικό κυρίωσ μζροσ, όπου το 
ζδαφοσ είναι βραχϊδεσ με ακτζσ απόκρθμνεσ και ζτςι θ παρουςία τθσ είναι αραιι. Στα ςθμεία αυτά 
υπάρχουν ςτθν παράκτια ηϊνθ δζνδρα. Οι φυτοκοινότθτεσ των υδρόβιων μακροφφτων δεν εμφανίηονται 
ωσ ςυνεχόμενεσ ενότθτεσ, αλλά κάκε μία κατζχει μια ςυγκεκριμζνθ κζςθ περιςςότερο ι λιγότερο 
εκτεταμζνθ ανάλογα με τισ μικροτοπικζσ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ. Σε κάκε φυτοκοινότθτα διακρίνονται 
τα είδθ που επικρατοφν, τα είδθ που δίνουν τον ιδιαίτερο χαρακτιρα ςτθν κοινωνία αλλά και ςυνοδά 
είδθ. 

Βάςει των διαφοροποιιςεων που εμφανίηει θ ςφνκεςθ των ειδϊν τθσ υδρόβιασ και παρόχκιασ 
βλάςτθςθσ τθσ λίμνθσ, πραγματοποιικθκε διαχωριςμόσ ςε ζξι ςυνολικά ενοτιτων βλάςτθςθσ, ςτα πλαίςια 
εκπόνθςθσ του διαχειριςτικοφ ςχεδίου των καλαμϊνων αλλά και ςυνολικά τθσ χλωρίδασ τθσ.  

Ακολουκεί ςφντομθ περιγραφι τθσ βλάςτθςθσ αυτϊν με ζμφαςθ ςτισ διαπλάςεισ τθσ παρόχκιασ 
υπερυδατικισ βλάςτθςθσ. 

ΔΤΣΛΚΟ ΠΑΡΟΧΚΛΟ ΣΜΘΜΑ ΣΘ ΛΛΜΝΘ ΣΘ ΚΑΣΟΡΛΑ - ΠΕΡΛΑΣΛΚΘ ΗΩΝΘ ΚΑΣΟΡΛΑ 
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Ρρόκειται για τθ περιαςτικι παρόχκια ηϊνθ τθσ πόλθσ τθσ Καςτοριάσ από το νότιο όριο τθσ πόλθσ ζωσ και 
τισ εκβολζσ των ρεμάτων ςτθν περιοχι Φουντουκλι ςτο βόρειο τμιμα αυτισ.  

Οι καλαμϊνεσ τθσ περιοχισ αυτισ ζχουν ωσ κυρίαρχο είδοσ το κοινό καλάμι (Phragmites australis). Οι 
διαπλάςεισ των καλαμϊνων είναι περιςςότερο πυκνζσ ςτθ νότια παρόχκια ηϊνθ τθσ πόλθσ, ενϊ ςτθ 
βόρεια πλευρά αυτισ απαντϊνται καλάμια οι ςυςτάδεσ των οποίων είναι εξαιρετικά υποβακμιςμζνεσ 
ι/και ελλιπείσ.  

Σε ςθμεία με χαμθλι ςτάκμθ νεροφ εμφανίηονται είδθ όπωσ λυγαριζσ (Vitex agnus-castus), κακϊσ και 
δενδρϊδθ είδθ όπωσ οι αςθμόλευκεσ (Populus alba), οι αςθμοϊτιζσ (Salix alba) και οι ακακίεσ (Robinia 
pseudoacacia).  

Στισ παρόχκιεσ διαπλάςεισ ςυμμετζχουν τα υπερυδατικά και υφυδατικά υδρόβια είδθ όπωσ το Juncus 
inflexus (υπερυδατικό) και τα Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum submersum (υφυδατικά).  

Κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ ζντονθ είναι θ παρουςία διαπλάςεων υφυδατικισ βλάςτθςθσ κυρίωσ ςτθ 
νότια παρόχκια ηϊνθ τθσ πόλθσ με κυρίαρχο είδοσ το νεροκάςτανο (Trapa natans). 

ΝΟΣΛΟΔΤΣΛΚΟ ΠΑΡΟΧΚΛΟ ΣΜΘΜΑ ΣΘ ΛΛΜΝΘ ΣΘ ΚΑΣΟΡΛΑ – ΠΕΡΛΟΧΘ ΜΕΣΑΞΤ ΚΑΣΟΡΛΑ ΚΑΛ 
ΔΛΠΘΛΛΟΤ 

 

Καταλαμβάνει  τθ ηϊνθ από τα νότια όρια τθσ προθγοφμενθσ ενότθτασ ζωσ το τμιμα πριν από τθν 
κοινότθτα Διςπθλιοφ. Θ ανάπτυξθ των παρόχκιων διαπλάςεων είναι υποτυπϊδθσ, λόγω τθσ παρουςίασ 
βραχϊδουσ υποςτρϊματοσ και απόκρθμνθσ ακτισ. Εμφανίηονται γραμμικζσ ςυςτάδεσ δενδρϊδουσ 
βλάςτθςθσ όπου κυριαρχοφν τα πλατάνια (Platanus orientalis). 

 

ΝΟΣΛΟ ΠΑΡΟΧΚΛΟ ΣΜΘΜΑ ΣΘ ΛΛΜΝΘ ΣΘ ΚΑΣΟΡΛΑ – ΠΕΡΛΟΧΘ ΔΛΠΘΛΛΟΤ ΚΑΛ ΕΛΟΔΟΤ ΡΕΜΑΣΟ 
ΓΚΛΟΛΕ 

Ρρόκειται για τθ ηϊνθ που καταλαμβάνει το νότιο παράκτιο τμιμα τθσ λίμνθσ τθσ Καςτοριάσ. Οι παρόχκιεσ 
διαπλάςεισ εμφανίηουν εδϊ εντυπωςιακι ανάπτυξθ, με τθ ηϊνθ των καλαμϊνων να φκάνει το μζγιςτο 
πλάτοσ τθσ ςτθν Καςτοριά κυμαινόμενο μεταξφ 20-180 m, ενϊ θ ηωτικότθτα των ςυςτάδων τουσ είναι 
ικανοποιθτικι. Στα εξωτερικά προσ τθ χζρςο ςθμεία, εμφανίηονται διαπλάςεισ καλαμϊνων με κυρίαρχα 
είδθ εκτόσ από το κοινό καλάμι (Phragmites australis) και τα ψακιά (Typha angustifolia). Εκτόσ από αυτζσ 
εμφανίηονται επίςθσ διαπλάςεισ υγρϊν λιβαδιϊν κακϊσ και ςυςτάδεσ παρόχκιασ δενδρϊδουσ βλάςτθςθσ 
με κυρίαρχα είδθ τισ αςθμοϊτιζσ (Salix alba), τισ αςθμόλευκεσ (Populus alba), τισ φτελιζσ και ςποραδικά τισ 
καρυδιζσ (Juglans regia).  

ΑΝΑΣΟΛΛΚΟ ΠΑΡΟΧΚΛΟ ΣΜΘΜΑ ΣΘ ΛΛΜΝΘ ΣΘ ΚΑΣΟΡΛΑ - ΠΕΡΛΟΧΘ ΕΚΒΟΛΩΝ ΡΕΜΑΣΟ 
ΞΘΡΟΠΟΣΑΜΟΤ KAI ΠΕΡΛΟΧΘ ΦΩΣΕΛΝΘ 

Ρρόκειται για τθν περιοχι των βόρεια και νότια των δελταϊκϊν προςχϊςεων του ρζματοσ Ξθροποτάμου 
και τισ παρόχκιεσ διαπλάςεισ ςτθν περιοχι τθσ Φωτεινισ, ςτθν ανατολικι παρόχκια ηϊνθ τθσ λίμνθσ. Οι 
παρόχκιεσ διαπλάςεισ χαρακτθρίηονται από τθν παρουςία εκτεταμζνων καλαμϊνων με ςθμαντικι 
ςυμμετοχι του νεροκάςτανου (Trapa natans). Στισ όχκεσ τθσ λίμνθσ παρατθρείται διαβάκμιςθ από τθ 
χζρςο προσ τθ λίμνθ με φυτοκοινωνίεσ από κφπερουσ (Cyperus sp.), βοφτομα (Scirpus lacustris), ψακιά και 
καλάμια. Ακόμθ εμφανίηονται μικρζσ μεμονωμζνεσ ςυςτάδεσ δενδρϊδουσ βλάςτθςθσ με λεφκεσ (Populus 
sp.) και ιτιζσ (Salix sp.). Οι καλαμϊνεσ τθσ ενότθτασ αυτισ χαρακτθρίηονται από μεγάλθ πυκνότθτα με το 
πλάτοσ των ςυςτάδων τουσ να κυμαίνεται από 20 ζωσ 250 μζτρα.  

ΒΟΡΕΛΟ-ΒΟΡΕΛΟΔΤΣΛΚΟ ΠΑΡΟΧΚΛΟ ΣΜΘΜΑ ΣΘ ΛΛΜΝΘ ΣΘ ΚΑΣΟΡΛΑ - ΠΕΡΛΟΧΘ ΕΚΒΟΛΩΝ 
ΣΟΛΧΕΛΟΤ, ΒΤΛΝΛΑ, ΑΠΟΚΕΠΟΤ, ΦΟΤΝΣΟΤΚΛΘ 

Καταλαμβάνει το βόρειο και βορειοδυτικό παράκτιο τμιμα τθσ λίμνθσ Καςτοριάσ. Ρρόκειται για τθν πλζον 
αξιόλογθ χλωριδικά και με οικολογικι ςπουδαιότθτα περιοχι τθσ λίμνθσ. Στθν περιοχι απαντϊνται 





 

Σελίδα 51 

εκτεταμζνοι καλαμϊνεσ, εκτάςεισ υγρϊν λιβαδιϊν και υδρόβιασ βλάςτθςθσ κακϊσ και οι πλζον 
εκτεταμζνεσ ςυςτάδεσ παρόχκιασ δενδρϊδουσ βλάςτθςθσ τθσ λίμνθσ. Οι δενδρϊδεισ διαπλάςεισ 
απαντϊνται κυρίωσ ςτισ εκβολζσ των χειμάρρων που εκβάλλουν ςτθ λίμνθ και χαρακτθρίηονται από 
εξαιρετικι δομικι και χλωριδικι ποικιλότθτα. Στισ δενδρϊδεισ διαπλάςεισ ςυμμετζχουν διάφορα είδθ 
ιτιάσ (Salix sp.), λεφκασ (Populus sp.), ςκλικρα (Alnus glutinosa), φτελιζσ (Ulmus minor), καρυδιζσ (Juglans 
regia), αγριοκεραςιζσ (Prunus serotina) και αρκετά ακόμθ δενδρϊδθ και καμνϊδθ είδθ.  

Οι καλαμϊνεσ τθσ ενότθτασ αυτισ χαρακτθρίηονται από μεγάλθ πυκνότθτα ενϊ ςε εςωτερικά ανοίγματα 
αυτϊν, απαντϊνται διαπλάςεισ υδρόβιασ εφυδατικισ βλάςτθςθσ οι οποίεσ καλφπτουν αξιόλογθ ζκταςθ, 
με κυρίαρχο είδοσ το Νεροκάςτανο (Trapa natans). 

Οι ειδικοί ςτόχοι του υπό εφαρμογι ςχεδίου διαχείριςθσ των καλαμϊνων τθσ λίμνθσ τθσ Καςτοριάσ 
αφοροφν: 

 τθν αναβάκμιςθ τθσ ηωτικότθτασ των ςυςτάδων των καλαμϊνων που ςιμερα είναι υποβακμιςμζνεσ 
και διατιρθςθ του εξυγιαντικοφ ρόλου αυτοφ 

 τθ διατιρθςθ και βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ του υγροτόπου για το φιλτράριςμα αςτικισ μθ ςθμειακισ 
ρφπανςθσ και τθ μείωςθ του προβλιματοσ ευτροφιςμοφ τθσ λίμνθσ, μζςω τθσ απόλθψθσ μζρουσ τθσ 
νεκρισ οργανικισ φλθσ που αποτίκεται ςτο υπόςτρωμα των καλαμϊνων 

 τθν ενίςχυςθ τθσ βιολογικισ ποικιλότθτασ ςτισ παρόχκιεσ διαπλάςεισ τθσ λίμνθσ 

 τθ διατιρθςθ ι/και βελτίωςθ των ςυνκθκϊν των ενδιαιτθμάτων ωοτοκίασ τθσ ιχκυοπανίδασ  

 τθ διατιρθςθ/και αναβάκμιςθ των ενδιαιτθμάτων τροφολθψίασ-ξεκοφραςθσ και αναπαραγωγισ 
ςπάνιων ειδϊν ορνικοπανίδασ 

 τθν αιςκθτικι αναβάκμιςθ του τοπίου και βελτιςτοποίθςθ των ςυνκθκϊν επιςκεψιμότθτασ τθσ λίμνθσ 
τθσ Καςτοριάσ και των δυνατοτιτων ιπιασ αναψυχισ, παρατιρθςθσ-περιιγθςθσ ςε ιςορροπία με το 
φυςικό περιβάλλον τθσ περιοχισ 

 τθ διαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ του νεροφ μεταξφ των παρόχκιων κζςεων και του εςωτερικοφ τθσ 
λίμνθσ  

 τθ βελτιςτοποίθςθ των υδραυλικϊν λειτουργιϊν τθσ λίμνθσ και ειδικότερα τθσ παροχζτευςθσ των 
νερϊν αυτισ προσ τον ποταμό Αλιάκμονα μζςω του ρζματοσ Γκιόλε. 

 τθ διατιρθςθ των διαπλάςεων εφυδατικισ βλάςτθςθσ 

 τθν επιβράδυνςθ ι αντιςτροφι τθσ πορείασ διαδοχισ προσ τθ χζρςο των παρόχκιων οικοτόπων τθσ 
λίμνθσ και ειδικότερα αναβάκμιςθ των ενδιαιτθμάτων των υγρϊν λιβαδιϊν με ενίςχυςθ τθσ ζκταςθσ 
και τθσ βιοποικιλότθτασ αυτϊν 

 τθν προςταςία των παρόχκιων ςυςτάδων δενδρϊδουσ βλάςτθςθσ 

Ωσ διαχειριςτικι πρακτικι επιλζχκθκε θ κοπι θ οποία και επιτρζπει το ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι 
ενόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ προςαρμοςμζνου ςτουσ υφιςτάμενουσ οικονομικοφσ πόρουσ και τθ 
διακζςιμθ υλικοτεχνικι υποδομι.  

Θ κοπι ωσ πρακτικι διαχείριςθσ κακορίηεται από τρεισ παραμζτρουσ (Hawke and José, 1996): 

α) τθν εποχι εφαρμογισ, 

β) τθ ςυχνότθτα εφαρμογισ, 

γ) τθν ζκταςθ. 

Οι εποχζσ εφαρμογισ τθσ κοπισ του καλαμϊνα είναι δφο: το καλοκαίρι και ο χειμϊνασ. Θ καλοκαιρινι 
κοπι οδθγεί κυρίωσ ςτον ζλεγχο (μείωςθ ηωτικότθτασ) των κυρίαρχων υψθλϊν κυρίαρχων υπερυδατικϊν 
ειδϊν, αναβακμίηοντασ ζτςι τθ χλωριδικι ποικιλότθτα του καλαμϊνα και διατθρϊντασ ελεφκερεσ 
επιφάνειεσ νεροφ (Husak, 1978). Θ πρακτικι αυτι αποτελεί ςυνικθ μζκοδο διαχείριςθσ των καλαμϊνων 
ςε προςτατευόμενεσ περιοχζσ.  
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Θ αποτελεςματικότθτα τθσ καλοκαιρινισ κοπισ ωσ προσ τθν καταπολζμθςθ του καλαμιοφ διαφζρει 
ανάλογα με το αν γίνεται πάνω ι κάτω από τθν επιφάνεια του νεροφ (Gryseels, 1989b). Θ χειμερινι κοπι 
απομακρφνει μόνο τα νεκρά ςτελζχθ των καλαμιϊν και καταλιγει ςυνικωσ ςτθν αναβάκμιςθ τθσ 
ηωτικότθτασ του καλαμϊνα και βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των ςτελεχϊν αυτοφ (παραγωγι πολλϊν λεπτϊν 
βλαςτϊν και με μεγάλεσ ταξιανκίεσ, χαρακτθριςτικά που επιδιϊκονται όταν το καλάμι χρθςιμοποιείται για 
εμπορικοφσ ςκοποφσ), κακϊσ δεν επιτρζπει τθ ςυςςϊρευςθ ξθρισ ουςίασ ςτο υπόςτρωμα και ανακόπτει 
τθ φυςικι διαδοχι τθσ βλάςτθςθσ (Hawke et al., 1996). Με αυτόν τον τρόπο δθμιουργοφνται πρόςκαιρεσ 
ανοιχτζσ επιφάνειεσ μζςα ςτον καλαμϊνα, ευνοείται θ ανάπτυξθ του καλαμιοφ κατά τθν επόμενθ 
αυξθτικι περίοδο και γενικά μειϊνεται θ βιοποικιλότθτα του καλαμϊνα.  

Το χειμωνιάτικο κόψιμο αποτελεί προτιμότερθ περιβαλλοντικά διαχειριςτικι πρακτικι από τθ καφςθ 
κακϊσ επιτρζπει τθν απόλθψθ μιασ ποςότθτασ βιομάηασ χωρίσ καταςτροφι του οργανικοφ υποςτρϊματοσ 
του καλαμϊνα και κατ’ επζκταςθ χωρίσ επιδράςεισ ςτουσ πλθκυςμοφσ των αςπονδφλων που ενδιαιτοφν 
ςε αυτό. 

 

Θ ςυχνότθτα τθσ κοπισ αφορά τον αρικμό των περιόδων κατά τισ οποίεσ γίνεται θ κοπι μζςα ςε ζνα ζτοσ 
ι τθν περιοδικότθτα του κοψίματοσ μεταξφ περιςςοτζρων ετϊν. Με άλλα λόγια θ κοπι μπορεί να γίνεται 
αρκετζσ φορζσ μζςα ςτο ίδιο ζτοσ ι να γίνεται μία φορά το χρόνο, μία φορά κάκε δφο χρόνια ι περιοδικά 
ανά μεγαλφτερα χρονικά διαςτιματα. Οι ςχετικζσ αποφάςεισ κακορίηονται από τουσ ςκοποφσ τθσ 
διαχείριςθσ ενόσ καλαμϊνα (προςταςία ςυγκεκριμζνων ενδιαιτθμάτων, εμπορικι χριςθ των καλαμιϊν ι 
και τα δφο). Γενικά κεωρείται ότι ςυχνότθτεσ μεγαλφτερεσ τθσ μίασ φοράσ το χρόνο υποβακμίηουν 
ποιοτικά και ποςοτικά τον καλαμϊνα. Για παράδειγμα εάν θ ςυχνότθτα κοπισ υπερβεί τθ μία φορά κάκε 
καλοκαίρι, τότε μειϊνεται θ ποικιλότθτα τθσ χλωρίδασ ενϊ ταυτόχρονα μειϊνεται και θ βιομάηα του 
καλαμϊνα. Θ κοπι μία φορά το ζτοσ αποτελεί ςυνθκιςμζνθ πρακτικι ςε αρκετζσ περιοχζσ του κόςμου και 
χρθςιμοποιείται είτε για να μειωκεί θ ζκταςθ και θ ηωτικότθτα του καλαμϊνα είτε για τθν παραγωγι 
λεπτϊν ςτελεχϊν για εμπορικοφσ ςκοποφσ. 

Θ ζκταςθ εφαρμογισ τθσ κοπισ ποικίλει ςθμαντικά ανάλογα με τουσ ςτόχουσ τθσ διαχείριςθσ, τουσ 
διακζςιμουσ οικονομικοφσ πόρουσ, τον υφιςτάμενο εξοπλιςμό και εργατικό δυναμικό, τθν εμπορικι τιμι 
του καλαμιοφ (εφόςον υπάρχει ηιτθςθ) και τθν περιοδικότθτα τθσ κοπισ που ζχει επιλεγεί. 

Ο κακοριςμόσ των Διαχειριςτικϊν Μονάδων τθσ παρόχκιασ ηϊνθσ τθσ λίμνθσ τθσ Καςτοριάσ ζγινε 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ χωρικζσ ενότθτεσ βλάςτθςθσ τθσ λίμνθσ, τισ οριοκετθμζνεσ από το Ρροεδρικό 
Διάταγμα για το χαρακτθριςμό τθσ περιοχισ τθσ λίμνθσ Καςτοριάσ ωσ «Περιοχι Προςταςίασ τθσ Φφςθσ» 
(ΦΕΚ 226/ΑΑΡ/19-6-2012) ηϊνεσ προςταςίασ και τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και τουσ ςκοποφσ που 
πρζπει να εκπλθρϊςει κάκε μία από τισ Μονάδεσ αυτζσ. 

Οι προτεινόμενεσ λοιπόν Διαχειριςτικζσ Μονάδεσ οι οποίεσ και αποτυπϊνονται ςτο ςυνθμμζνο 
διάγραμμα χωρικισ κατανομισ που επιςυνάπτεται ςτο παράρτθμα είναι οι εξισ: 

 Διαχειριςτικι Μονάδα 1: Περιαςτικι ηϊνθ (Δθμοτικι Κοινότθτα Καςτοριάσ, Σοπικι Κοινότθτα 
Διςπθλιοφ) 

Θ Διαχειριςτικι Μονάδα 1 αφορά τθν παρόχκια ηϊνθ τθσ πόλθσ τθσ Καςτοριάσ και τισ παρόχκιεσ εκτάςεισ 
του νότιου τμιματοσ τθσ λίμνθσ ζωσ τθν περιοχι του προϊςτορικοφ οικιςμοφ τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ 
Διςπθλιοφ (από ςθμείο Α με ςυντεταγμζνεσ x:267973,330 και y:4489714,068 ζωσ το ςθμείο Β με 
ςυντεταμζνεσ x:270448,067 και y:4484821,0181). Ειδικότερα ςτθν πόλθ τθσ Καςτοριάσ θ διαχείριςθ κα 
επικεντρωκεί ςτθ νότια παρόχκια ηϊνθ αυτισ, κακϊσ ςτθ βόρεια παρόχκια ηϊνθ δεν υπάρχουν ςυςτάδεσ 
καλαμϊνων αλλά μόνο κάποια μεμονωμζνα άτομα. Οι καλαμϊνεσ ςτθ ηϊνθ αυτι ζχουν κυρίωσ αιςκθτικι 
αξία ενϊ θ οικολογικι τουσ αξία μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ μζτρια. Σθμαντικόσ επίςθσ αξιολογείται ο 
εξυγιαντικόσ τουσ ρόλοσ ςχετικά με το φιλτράριςμα των ρφπων από τισ εκπλφςεισ των οδοςτρωμάτων τθσ 
πόλθσ, που φκάνουν ςτθ λίμνθ μζςω των ομβρίων. Θ ςθμερινι τουσ κατάςταςθ αξιολογείται ωσ μθ 
ικανοποιθτικι, αφοφ αφενόσ ζχουν υποβακμιςκεί λόγω τθσ ζλλειψθσ διαχείριςθσ και αφετζρου λόγω τθσ 

                                                           
Σημείωση1: Οι συντεταγμένες δίνονται σε Ε.Γ.Σ.Α.’87. 
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εξάπλωςισ τουσ εμποδίηουν τθν επιφανειακι κυκλοφορία και ανανζωςθ των νερϊν κυρίωσ ςτθν 
περιαςτικι ηϊνθ δθμιουργϊντασ προβλιματα αιςκθτικισ ρφπανςθσ και δυςοςμίασ. 

Στθ ςυγκεκριμζνθ Μονάδα ςυναντάται και ο χϊροσ του προϊςτορικοφ οικιςμοφ του Διςπθλιοφ, ςτον οποίο 
τα τελευταία χρόνια ζχουν γίνει ζργα για τθν ανάδειξι του και αποτελεί πόλο ζλξθσ επιςκεπτϊν, ζτςι ςτα 
πλαίςια τθσ διαχείριςθσ τθσ ηϊνθσ αυτισ κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ και θ διευκόλυνςθ τθσ κίνθςθσ των 
επιςκεπτϊν αυτϊν. Θ κατάςταςθ των καλαμϊνων ςτο τμιμα αυτό είναι καλι από άποψθ ηωτικότθτασ, 
ενϊ από ιδιϊτεσ εφαρμόηονται ενζργειεσ κοπισ καλαμϊνων για εμπορικι αξιοποίθςθ τθσ απολθπτόμενθσ 
βιομάηασ. 

Ρζραν των καλαμϊνων τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ ςτθν παράκτια ηϊνθ τθσ πόλθσ τθσ Καςτοριάσ 
παρατθρείται μεγάλθ αφξθςθ των εκτάςεων που καταλαμβάνει το νεροκάςτανο (Trapa natans). 

Στθν περιοχι αυτι απαντϊνται και κάποιεσ εκτάςεισ υγρολίβαδων (κυρίωσ πλθςίον του οικιςμοφ του 
Διςπθλιοφ) θ διατιρθςθ των οποία κα πρζπει επίςθσ να λθφκεί υπόψθ κατά το ςχεδιαςμό τθσ 
διαχείριςθσ. 

Στόχοσ λοιπόν τθσ διαχείριςθσ για τθ Μονάδα αυτι είναι θ αιςκθτικι αναβάκμιςθ του τοπίου και θ 
διευκόλυνςθ τθσ παρατιρθςθσ και περιιγθςθσ, θ διατιρθςθ ι/και βελτίωςθ των ενδιαιτθμάτων των 
ειδϊν τθσ ορνικοπανίδασ που χρθςιμοποιοφν το χϊρο είτε για τροφολθψία είτε για ξεκοφραςθ, θ διάνοιξθ 
διόδων για τθ διευκόλυνςθ των ειδϊν ιχκυοπανίδασ, θ διατιρθςθ των διαπλάςεων εφυδατικισ 
βλάςτθςθσ, θ αφξθςθ τθσ ετερογζνειασ των ενδιαιτθμάτων, θ διατιρθςθ των υγρϊν λιβαδιϊν με 
επιβράδυνςθ τθσ διαδικαςίασ διαδοχισ από καλαμϊνα προσ χζρςο και θ διατιρθςθ του εξυγιαντικοφ 
ρόλου του καλαμϊνα και διαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ του νεροφ μεταξφ των παρόχκιων κζςεων και του 
εςωτερικοφ τθσ λίμνθσ για λόγουσ δθμόςιασ υγείασ. 

 Διαχειριςτικι Μονάδα 2: Περιοχι ρζματοσ Γκιόλε (Σοπικι Κοινότθτα Διςπθλιοφ) 

Θ Διαχειριςτικι Μονάδα 2 περιλαμβάνει τθν περιοχι περιμετρικά τθσ ειςόδου του αποςτραγγιςτικοφ 
καναλιοφ Γκιόλε και τθν κοίτθ αυτοφ (από το ςθμείο Β με ςυντεταμζνεσ x:270448,067 και y:4484821,018 
ζωσ το ςθμείο Γ με ςυντεταγμζνεσ x:272032,005 και y:4485164,5732). Το ρζμα Γκιόλε αποτελεί τθ φυςικι 
δίοδο εκτόνωςθσ τθσ λίμνθσ προσ τον ποταμό Αλιάκμονα. Με τον τρόπο αυτό εξυπθρετοφνται δφο κυρίωσ 
ςκοποί που είναι: i) θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων τθσ λίμνθσ μζςω τθσ εξαςφάλιςθσ επαρκοφσ 
παροχζτευςθσ των υδάτων αυτισ που είναι πλοφςια ςε ρφπουσ και ii) θ αποφυγι πλθμμυρικϊν 
φαινομζνων με τακτικό ζλεγχο του φψουσ τθσ ςτάκμθσ αυτισ και αποφόρτιςι τθσ όταν κρίνεται αναγκαίο. 

Ο ςχεδιαςμόσ τθσ διαχείριςθσ τθσ Μονάδασ αυτισ πρζπει να λαμβάνει υπόψθ τθ επιτζλεςθ των 
υδραυλικϊν λειτουργιϊν τθσ λίμνθσ και ειδικότερα τθν εξαςφάλιςθ επαρκοφσ παροχζτευςθσ των νερϊν 
αυτισ προσ τον ποταμό Αλιάκμονα. 

Ρρζπει να αναφερκεί πωσ ςτα πλαίςια του παρόντοσ Σχεδίου θ διαχείριςθ που προτείνεται αφορά το 
τμιμα του ρζματοσ Γκιόλε από τθν είςοδο τθσ λίμνθσ τθσ Καςτοριάσ ζωσ και τθ γζφυρα κατάντθ του 
Θυροφράγματοσ αυτοφ. Θ μζκοδοσ εφαρμογισ διαχείριςθσ των καλαμϊνων ςτο τμιμα του ρζματοσ μετά 
τθ γζφυρα και μζχρι τθ ςυμβολι του με τον ποταμό Αλιάκμονα κα πρζπει να εξεταςτεί από ειδικι μελζτθ. 
Επίςθσ κα πρζπει να εξετάςτει και θ βελτιςτοποίθςθ των υδραυλικϊν λειτουργιϊν παροχετευτικότθτασ 
που καλείται να επιτελζςει το ρζμα ςε ςχζςθ με τθ λίμνθ τθσ Καςτοριάσ κακϊσ και θ προςταςία από 
μελλοντικά πλθμμυρικά φαινόμενα, μζςω τθσ δθμιουργίασ εκβακφνςεων-διαπλατφνςεων ςτο εςωτερικό 
τθσ κοίτθσ αυτοφ (από τθν είςοδο τθσ λίμνθσ ζωσ και τθ ςυμβολι του με τον ποταμό Αλιάκμονα). 

 Διαχειριςτικι Μονάδα 3: Ανατολικι παρόχκια ηϊνθ (Σοπικζσ Κοινότθτεσ Μαυροχωρίου, 
Πολυκάρπθσ και Μεταμόρφωςθσ) 

Ρεριλαμβάνει τισ παρόχκιεσ εκτάςεισ του ανατολικοφ τμιματοσ τθσ λίμνθσ (από το ςθμείο Γ με 
ςυντεταγμζνεσ x:272032,005 και y:4485164,573 ζωσ το ςθμείο Δ με ςυντεταμζνεσ x:271158,151 και 
y:4492271,3123). Ρρόκειται για μία περιοχι με ιδιαίτερθ οικολογικι αξία κακϊσ εδϊ βρίςκονται τα πεδία 
ωοτοκίασ φυτόφιλων ειδϊν ψαριϊν τθσ Καςτοριάσ και οι χϊροι τροφολθψίασ αρκετϊν ειδϊν πτθνϊν. Θ 
οικολογικι αξία τθσ ςυγκεκριμζνθσ ηϊνθσ είναι αυξθμζνθ αφενόσ λόγω του ότι οι διαπλάςεισ εφυδατικισ 

                                                           
Σημείωση 2 και 3 : Οι συντεταγμένων δίνονται σε Ε.Γ.Σ.Α.’87 
 





 

Σελίδα 54 

βλάςτθςθσ αποτελοφν πεδία ωοτοκίασ για τθν ιχκυοπανίδα (όπωσ θ τοφρνα και το περκί ςτο 
νοτιοανατολικό τμιμα και ο κυπρίνοσ ςτο βορειοανατολικό) και αφετζρου λόγω τθσ χριςθσ τθσ περιοχισ 
για τροφολθψία και διαχείμαςθ από τθν ορνικοπανίδα. Ανάμεςα ςτα είδθ ορνικοπανίδασ που 
χρθςιμοποιοφν τθν περιοχι αυτι, ςυγκαταλζγονται οι αργυροπελεκάνοι και οι λαγγόνεσ, είδθ 
απειλοφμενα με εξαφάνιςθ παγκοςμίωσ. 

Ιδιαίτερθ οικολογικι αξία ζχουν επίςθσ τα ενδιαιτιματα των υγρϊν λιβαδιϊν, τα οποία ωςτόςο ςιμερα 
είναι υποβακμιςμζνα λόγω τθσ απουςίασ διαχείριςθσ. Απαντϊνται επίςθσ κάποιεσ δενδρϊδεισ ςυςτάδεσ 
υπολείμματα του παρόχκιου δάςουσ που παλαιότερα κάλυπτε τμιμα τθσ περιοχισ. 

Θ κατάςταςθ των καλαμϊνων τθσ ηϊνθσ αυτισ κρίνεται ωσ καλι από άποψθ ηωτικότθτασ ενϊ ςτθν 
περιοχι βόρεια των εκβολϊν του Ξθροποτάμου εκτόσ από το κοινό καλάμι (Phragmites australis) 
απαντϊνται και ςθμαντικζσ εκτάςεισ καλυμμζνεσ από ψακιά (Typha angustifolia). Τθν αναγκαιότθτα 
εφαρμογισ διαχείριςθσ για τουσ καλαμϊνεσ τθσ περιοχισ δείχνει και το γεγονόσ πωσ ςτθν περιοχι τθσ 
Μεταμόρφωςθσ (μεταξφ Τοιχιοφ και Φωτεινισ) απορρζει χείμαρροσ ο οποίοσ μεταφζρει εκπλφςεισ 
γειτονικϊν καλλιεργειϊν, ςτισ οποίεσ εμπεριζχονται ςθμαντικζσ ποςότθτεσ αγροχθμικϊν. Ο ρόλοσ 
επομζνωσ τθσ ηϊνθσ των καλαμϊνων ςτο τμιμα αυτό είναι και εξυγιαντικόσ για το οικοςφςτθμα τθσ 
λίμνθσ.  

Ρζραν των καλαμϊνων τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ ςτθν περιοχι του Ξθροποτάμου ηϊνθ τθσ Καςτοριάσ 
παρατθρείται μεγάλθ αφξθςθ των εκτάςεων που καταλαμβάνουν που καταλαμβάνουν τα είδθ τθσ 
εφυδατικισ υδρόβιασ βλάςτθςθσ. 

Ρροτεραιότθτεσ τθσ διαχείριςθσ ςτθ Μονάδα αυτι αποτελοφν: θ βελτίωςθ τθσ ηωτικότθτασ των 
υφιςτάμενων ςυςτάδων καλαμϊνων και διατιρθςθ του εξυγιαντικοφ ρόλου αυτϊν, θ διάνοιξθ διόδων για 
τθν ιχκυοπανίδα, θ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν του ενδιαιτιματοσ τροφολθψίασ και ξεκοφραςθσ τθσ 
ορνικοπανίδασ, θ διατιρθςθ και αναβάκμιςθ των ενδιαιτθμάτων των υγρϊν λιβαδιϊν με επιβράδυνςθ 
τθσ διαδικαςίασ διαδοχισ από καλαμϊνα προσ χζρςο και θ διατιρθςθ των διαπλάςεων εφυδατικισ 
βλάςτθςθσ. 

 Διαχειριςτικι Μονάδα 4: Περιοχζσ Απόλυτθσ Προςταςίασ τθσ Φφςθσ (Εκβολζσ ρεμάτων ςτισ 
περιοχζσ Σοιχιοφ, Βυςςινιάσ και Φουντουκλι) 

Ρρόκειται για τισ περιοχζσ του Τοιχιοφ (από το ςθμείο Δ με ςυντεταγμζνεσ x:271158,151 και 
y:4492271,312 ζωσ το ςθμείο Ε με ςυντεταμζνεσ x:270942,601 και y:4492257,697) και τθσ Βυςςινιάσ (από 
το ςθμείο ΣΤ με ςυντεταγμζνεσ x:269612,110 και y:4492317,646 ζωσ το ςθμείο Η με ςυντεταμζνεσ 
x:269362,180 και y:4492290,231) ςτο βόρειο τμιμα τθσ λίμνθσ τθσ Καςτοριάσ και τισ εκβολζσ των ρεμάτων 
ςτθν περιοχι του Φουντουκλι (από το ςθμείο Θ με ςυντεταγμζνεσ x:268636,482 και y:4491026,175 ζωσ το 
ςθμείο Θ με ςυντεταμζνεσ x:268538,456 και y:4490871,4594) ςτο βορειοδυτικό τμιμα τθσ λίμνθσ, από το 
ςθμείο. Ρρόκειται για περιοχζσ με ιδιαίτερο οικολογικό ενδιαφζρον όπου φιλοξενοφνται ςθμαντικά 
αναπαραγόμενα είδθ τθσ ορνικοπανίδασ, ενϊ ταυτόχρονα διατθροφν ιδιαίτερθ χλωριδικι ποικιλότθτα. Οι 
δενδρϊδεισ ςυςτάδεσ των παρόχκιων δάςων που βρίςκονται εδϊ φιλοξενοφν ζνα ςθμαντικό αρικμό από 
αναπαραγόμενα είδθ ορνικοπανίδασ. Τα ρθχά τμιματα των παρόχκιων διαπλάςεων χρθςιμοποιοφνται για 
τροφολθψία από τθν ορνικοπανίδα, ενϊ αποτελοφν επίςθσ πεδία ωοτοκίασ των φυτόφιλων ειδϊν τθσ 
ιχκυοπανίδασ. Οι καλαμϊνεσ τθσ Μονάδασ αυτισ εμφανίηουν διαβάκμιςθ τθσ πυκνότθτάσ τουσ από τθν 
όχκθ και προσ το εςωτερικό τθσ λίμνθσ, ενϊ ςθμαντικι είναι και θ παρουςία του Νεροκάςτανου (Trapa 
natans) κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ.  

Ο ςχεδιαςμόσ τθσ διαχείριςθσ ςτθν Μονάδα αυτι περιλαμβάνει εξαςφάλιςθ τθσ προςταςίασ του τοπίου 
και των ςπάνιων ειδϊν που απαντϊνται εδϊ, βελτίωςθ των ςυνκθκϊν του ενδιαιτιματοσ, αναπαραγωγισ 
κυρίωσ, για τα παραπάνω είδθ, προςταςία και ενίςχυςθ παρόχκιων ςυςτάδων δενδρϊδουσ βλάςτθςθσ, 
διατιρθςθ του εξυγιαντικοφ ρόλου των καλαμϊνων και διατιρθςθ των διαπλάςεων εφυδατικισ 
βλάςτθςθσ. 

 Διαχειριςτικι Μονάδα 5: Περιοχζσ ιδιαίτερθσ οικολογικισ αξίασ και αναψυχισ (Δθμοτικι 
Κοινότθτα Καςτοριάσ) 
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Ρρόκειται για τθν παρόχκια ηϊνθ του βόρειου και βορειοδυτικοφ τμιματοσ τθσ λίμνθσ από τθν περιοχι 
του Τοιχιοφ μζχρι και τθν περιοχι νότια των εκβολϊν των ρεμάτων τθσ περιοχισ του Φουντουκλι (από το 
ςθμείο Ε με ςυντεταμζνεσ x:270942,601 και y:4492257,697 μζχρι το ςθμείο Θ με ςυντεταμζνεσ 
x:268538,456 και y:4490871,4595). Από τθ Μονάδα αυτι εξαιροφνται τα τμιματα τθσ Διαχειριςτικισ 
Μονάδασ 4. 

Θ περιοχι αυτι ζχει ςθμαντικι οικολογικι αξία κακϊσ και εδϊ τα ρθχά τμιματα των παρόχκιων 
διαπλάςεων χρθςιμοποιοφνται για τροφολθψία από τθν ορνικοπανίδα, ενϊ αποτελοφν επίςθσ πεδία 
ωοτοκίασ των φυτόφιλων ειδϊν τθσ ιχκυοπανίδασ. Ο ρόλοσ των καλαμϊνων ςτθ Μονάδα αυτι είναι 
επίςθσ εξυγιαντικόσ για το λιμναίο οικοςφςτθμα κακϊσ θ περιοχι επθρεάηεται ςθμαντικά από τισ 
εκπλφςεισ των αγροχθμικϊν των γειτονικϊν γεωργικϊν εκτάςεων. 

Στθν περιοχι μεταξφ τθσ εκβολισ του ρζματοσ Φουντουκλι και τθσ περιοχισ τθσ Βυςςινιάσ απαντϊνται 
εκτενι απομεινάρια του παρόχκιου δάςουσ τθσ Χλόθσ. Οι καλαμϊνεσ τθσ Μονάδασ αυτισ εμφανίηουν 
διαβάκμιςθ τθσ πυκνότθτασ των ςυςτάδων από τθν όχκθ και προσ το εςωτερικό τθσ λίμνθσ ενϊ εκτενισ 
είναι και θ κατά τμιματα παρουςία τθσ εφυδατικισ βλάςτθςθσ και ειδικότερα του Νεροκάςτανου (Trapa 
natas) κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ.  

Ο ςχεδιαςμόσ τθσ διαχείριςθσ ςτθν ενότθτα αυτι περιλαμβάνει εξαςφάλιςθ τθσ προςταςίασ του τοπίου 
και των ςπάνιων ειδϊν που απαντϊνται εδϊ, βελτίωςθ των ςυνκθκϊν του ενδιαιτιματοσ, αναπαραγωγισ 
κυρίωσ, για τα παραπάνω είδθ, διευκόλυνςθ των δράςεων παρατιρθςθσ – περιιγθςθσ από τουσ 
επιςκζπτεσ, αναβάκμιςθ τθσ ηωτικότθτασ του καλαμϊνα και διατιρθςθ του εξυγιαντικοφ ρόλου αυτοφ, 
προςταςία και ενίςχυςθ παρόχκιων ςυςτάδων δενδρϊδουσ βλάςτθςθσ και διατιρθςθ των διαπλάςεων 
εφυδατικισ βλάςτθςθσ. 

 

Εκτόσ διαχείριςθσ κα μείνει θ περιοχι που περιλαμβάνει τισ παρόχκιεσ εκτάςεισ περιμετρικά τθσ 
χερςονιςου Γκορίτςα κακϊσ και αυτζσ νότια τθσ πόλθσ τθσ Καςτοριάσ. Οι καλαμϊνεσ ςτθν ενότθτα αυτι 
χαρακτθρίηονται από περιοριςμζνθ ζωσ ανφπαρκτθ παρουςία και θ κφρια χριςθ τθσ περιοχισ είναι θ 
αναψυχι. 

 

φντομθ περιγραφι του τρόπου διαχείριςθσ των προαναφερκζντων μονάδων. 

Διαχειριςτικι Μονάδα 1: Περιαςτικι ηϊνθ (Δθμοτικι Κοινότθτα Καςτοριάσ, Σοπικι Κοινότθτα 
Διςπθλιοφ) 

Θ διαχείριςθ τθσ Μονάδασ 1 γίνεται με τρόπο που να εξαςφαλίηει τθ διατιρθςθ τθσ παρουςίασ των 
καλαμϊνων τόςο κατά μικοσ τθσ παραλιακισ ηϊνθσ τθσ πόλθσ τθσ Καςτοριάσ όςο και κατά μικοσ του 
παραλιακοφ μετϊπου ςτθν περιοχι του Διςπθλιοφ. Κατά ςυνζπεια, οι διαχειριηόμενεσ επιφάνειεσ κα 
ζχουν τθ μορφι λωρίδων, ζτςι ϊςτε μετά τθν καλοκαιρινι ι χειμερινι κοπι ςε μια κζςθ, να παραμζνει 
ηϊνθ ικανοφ πλάτουσ που κα επιτελεί το ρόλο του φιλτραρίςματοσ των εκπλφςεων των οδοςτρωμάτων. 

Καλοκαιρινι κοπι.  

Θ εφαρμογι καλοκαιρινισ κοπισ καλαμϊνων ςτθ Μονάδα αυτι κα γίνεται α) για τθ δθμιουργία κάκετων 
προσ τθν ακτι λωρίδων (διαφλων) χωρίσ βλάςτθςθ και β) για τθ δθμιουργία ελεφκερων από βλάςτθςθ 
επιφανειϊν νεροφ κατά μικοσ τθσ νότιασ ακτισ τθσ πόλθσ τθσ Καςτοριάσ. 

Πςον αφορά τθ δθμιουργία των διαφλων, θ καλοκαιρινι κοπι κα διεξάγεται από μζςα Ιουλίου ζωσ τζλθ 
Σεπτεμβρίου με τθν κοπι των καλαμϊνων να πραγματοποιείται κάτω από τθν επιφάνεια του νεροφ και 
όςο πιο κοντά ςτον πυκμζνα ϊςτε τα κομμζνα ςτελζχθ να βρίςκονται ςυνεχϊσ κάτω από τθν επιφάνεια 
του νεροφ (μζγιςτο φψοσ κομμζνων ςτελεχϊν ιςοφται με 10 εκατοςτά). Κατά το πρϊτο ζτοσ εφαρμογισ 
τθσ κα πρζπει να γίνουν δφο διαδοχικζσ κοπζσ (με χρονικι απόςταςθ δφο μθνϊν) ανά δίαυλο με, ζτςι 
ϊςτε να περιοριςτεί θ ανάπτυξθ των καλαμϊνων ςτισ ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ. Οι δίαυλοι ζχουν μορφι 
λωρίδων κάκετων προσ τθν ακτι με εγκολπϊςεισ, πλάτουσ 10 μζτρων και κα διευκολφνουν τθν 
επιφανειακι κυκλοφορία του νεροφ. Οι δίαυλοι αυτοί βρίςκονται ςε απόςταςθ περίπου 130 μζτρα ο ζνασ 
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από τον άλλο και διατθροφνται με τθν εφαρμογι ετιςιασ καλοκαιρινισ κοπισ. Υπολογίηεται ότι κα 
δθμιουργθκοφν 19 τζτοιοι δίαυλοι (τα χαρακτθριςτικά κάκε διαφλου δίνονται ςτο Ραράρτθμα IV του 
εγκεκριμζνου διαχειριςτικοφ ςχεδίου). Θ απόςταςθ των 130 μζτρων επιλζχκθκε ςυνεκτιμϊντασ τθν 
ζκταςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ Διαχειριςτικισ Μονάδασ και τθν εφαρμογι καλοκαιρινισ κοπισ ςε ποςοςτό 
που να μθν ξεπερνά το 10% τθσ ζκταςθσ τθσ Μονάδασ. Στα ςθμεία ανάπτυξθσ εφυδατικισ βλάςτθςθσ 
(Νεροκάςτανα) οι δίαυλοι που δθμιουργοφνται ςυνεχίηουν και εντόσ των διαπλάςεων αυτϊν. 

Πςον αφορά τθν εφαρμογι καλοκαιρινισ κοπισ καλαμϊνων παράλλθλα με τθ νότια ακτι τθσ πόλθσ τθσ 
Καςτοριάσ, κα πραγματοποιθκεί καλοκαιρινι κοπι των καλαμϊνων ςτθν εξωτερικι προσ τθν ακτι πλευρά 
των καλαμϊνων τθσ περιοχισ αυτισ ϊςτε να δθμιουργθκοφν ελεφκερεσ από βλάςτθςθ επιφάνειεσ που κα 
ζχουν τθ μορφι λωρίδων παράλλθλων ςτθν ακτι. Οι επιφάνειεσ αυτζσ κα ζχουν πλάτοσ 10 μζτρα και 
μικοσ ίςο με το μικοσ των καλυπτόμενων από καλάμια εκτάςεων και αναμζνεται να βοθκιςουν τθν 
επιφανειακι κυκλοφορία των νερϊν (τα χαρακτθριςτικά κάκε ζκταςθσ δίνονται ςτο Ραράρτθμα IV του 
εγκεκριμζνου διαχειριςτικοφ ςχεδίου). 

 Χειμερινι κοπι.  

Θ χειμερινι κοπι ςτθ Μονάδα αυτι γίνεται με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ τθσ ηωτικότθτασ του καλαμϊνα και 
τθ διατιρθςθ του ρόλου φιλτραρίςματοσ τθσ αςτικισ ρφπανςθσ. Ρερίοδοσ εφαρμογισ τθσ χειμερινισ 
κοπισ είναι το διάςτθμα Νοεμβρίου – Ιανουαρίου κάκε ζτουσ και για ςφνολο 5 ετϊν, που είναι θ διάρκεια 
ιςχφοσ του παρόντοσ Σχεδίου Διαχείριςθσ. Θ κοπι των καλαμϊνων πραγματοποιείται κάτω από τθν 
επιφάνεια του νεροφ (φψοσ κομμζνων ςτελεχϊν μζχρι 10 εκατοςτά). Οι επιφάνειεσ ζχουν μορφι λωρίδων 
παράλλθλων προσ τθν ακτι με μικοσ περίπου 130 μζτρα όςθ και θ απόςταςθ μεταξφ δφο διαδοχικϊν 
διαφλων, ενϊ το πλάτοσ τουσ κυμαίνεται από 10 ζωσ 180 μζτρα. Θ Μονάδα 1 χωρίηεται ςε 31 
διαχειριςτικά τμιματα ζκταςθσ 1-16 ςτρεμμάτων το κακζνα. Τα μεγαλφτερα τμιματα (ζκταςθσ πάνω από 
10 ςτρζμματα) κα χωρίηονται ςε επιμζρουσ τμιματα και λαμβάνεται πρόνοια ϊςτε να κόβονται κάκε 
χρόνο εναλλάξ, εςωτερικζσ και εξωτερικζσ διαδοχικζσ επιφάνειεσ. Θ εναλλαγι εςωτερικϊν και εξωτερικϊν 
επιφανειϊν ςε επιλεγμζνα ςθμεία, κα επιτρζψει τθ διατιρθςθ αδιατάρακτων λωρίδων γειτονικά ςε αυτζσ 
που υφίςτανται κοπι, μειϊνοντασ ζτςι τισ επιπτϊςεισ τθσ κοπισ ςτο οικοςφςτθμα.  

Θ περίοδοσ τθσ χειμερινισ κοπισ αρχίηει μετά τα μζςα Νοεμβρίου, όταν τα φφλλα των καλαμιϊν ζχουν 
ιδθ πζςει (ζνδειξθ ότι τα ςτελζχθ ζχουν ιδθ ξθρανκεί), ενϊ υπολογίηεται πωσ κα κόβονται ετθςίωσ 30-36 
ςτρζμματα καλαμϊνων (τα χαρακτθριςτικά κάκε τμιματοσ και το πρόγραμμα εφαρμογισ χειμερινισ 
κοπισ δίνονται ςτο Ραράρτθμα IV του διαχειριςτικοφ ςχεδίου). 
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 5 ο ζτοσ 

Σχηματική αποτφπωςη τησ εναλλαγήσ εςωτερικών και εξωτερικών επιφανειών παρζμβαςησ. 

 

Διαχειριςτικι Μονάδα 2: Περιοχι ρζματοσ Γκιόλε (Σοπικι Κοινότθτα Διςπθλιοφ) 
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Στθ Διαχειριςτικι Μονάδα 2, ςτθν περιοχι εςωτερικά του ρζματοσ Γκιόλε, από τθν είςοδο των νερϊν τθσ 
λίμνθσ τθσ Καςτοριάσ και κατάντθ, κα εφαρμοςτεί θ υλοποίθςθ διαχειριςτικϊν πρακτικϊν οι οποίεσ 
κζτουν ωσ προτεραιότθτα τθ επιτζλεςθ των υδραυλικϊν λειτουργιϊν τθσ λίμνθσ και ειδικότερα τθσ 
εξαςφάλιςθσ επαρκοφσ παροχζτευςθσ των νερϊν αυτισ προσ τον ποταμό Αλιάκμονα. 

 Καλοκαιρινι κοπι.  

Οι γενικζσ κατευκφνςεισ τθσ διαχείριςθσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι είναι θ απελευκζρωςθ τθσ ειςόδου 
του ρζματοσ Γκιόλε με πλιρθ κακαριςμό των καλαμϊνων εντόσ τθσ κοίτθσ του ρζματοσ (μζχρι το 
κυρόφραγμα) με καλοκαιρινι κοπι με ςκοπό τθν ταχφτερθ παροχζτευςθ των υδάτων τθσ λίμνθσ προσ τον 
Αλιάκμονα όταν κρίνεται απαραίτθτο. 

Ρροσ τθν πλευρά τθσ λίμνθσ θ διαχείριςθ των καλαμϊνων γίνεται με εφαρμογι καλοκαιρινισ κοπισ με 
ςκοπό να δθμιουργθκοφν και να διατθρθκοφν ελεφκερεσ οι επιφάνειεσ νεροφ ςτθν είςοδο του ρζματοσ. Θ 
κοπι των καλαμϊνων πραγματοποιείται κάτω από τθν επιφάνεια του νεροφ και όςο πιο κοντά ςτον 
πυκμζνα ϊςτε τα κομμζνα ςτελζχθ να βρίςκονται ςυνεχϊσ κάτω από τθν επιφάνεια του νεροφ (μζγιςτο 
φψοσ κομμζνων ςτελεχϊν ιςοφται με 10 εκατοςτά). Θ περιοχι εφαρμογισ εκτίνεται ςε απόςταςθ 230-250 
μζτρα εκατζρωκεν τθσ ειςόδου του ρζματοσ και φτάνει μζχρι και ςε απόςταςθ 130 μζτρων από τθν 
είςοδο του ρζματοσ και προσ το εςωτερικό τθσ λίμνθσ. 

Θ καλοκαιρινι κοπι κα εφαρμόηεται ςτο διάςτθμα από μζςα Ιουλίου ζωσ τζλθ Σεπτεμβρίου. Κατά το 
πρϊτο ζτοσ εφαρμογισ των παρεμβάςεων είναι ςκόπιμο να πραγματοποιθκοφν δφο διαδοχικζσ κοπζσ (με 
χρονικι απόςταςθ δφο μθνϊν). 

Ρζραν του πλιρθ κακαριςμοφ των καλαμϊνων ςτθν είςοδο του ρζματοσ Γκιόλε, ςτθν υπόλοιπθ ζκταςθ 
τθσ Μονάδασ κα δθμιουργθκοφν επιφανειακοί δίαυλοι πλάτουσ 10 μζτρων, κάκετοι προσ τθν ακτι που κα 
διευκολφνουν τθν επιφανειακι κυκλοφορία του νεροφ. Οι δίαυλοι αυτοί βρίςκονται ςε απόςταςθ περίπου 
130 μζτρα ο ζνασ από τον άλλο και διατθροφνται με τθν εφαρμογι ετιςιασ καλοκαιρινισ κοπισ. Κατά το 
πρϊτο ζτοσ εφαρμογισ τθσ εκτιμάται πωσ κα πρζπει να γίνουν δφο διαδοχικζσ κοπζσ ανά δίαυλο (με 
χρονικι απόςταςθ δφο μθνϊν), ζτςι ϊςτε να περιοριςτεί θ ανάπτυξθ των καλαμϊνων ςτισ ςυγκεκριμζνεσ 
κζςεισ. Οι δίαυλοι δθμιουργοφνται από το άκρο τθσ Μονάδασ 2 και ςε απόςταςθ περίπου 130 μζτρα. 
Υπολογίηεται ότι κα δθμιουργθκοφν 10 νζοι δίαυλοι (τα χαρακτθριςτικά κάκε διαφλου δίνονται ςτο 
Ραράρτθμα IV του διαχειριςτικοφ ςχεδίου). 

 Χειμερινι κοπι.  

Θ χειμερινι κοπι ςτο υπόλοιπο τμιμα τθσ Μονάδασ 2 γίνεται με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ τθσ ηωτικότθτασ 
του καλαμϊνα. Ρερίοδοσ εφαρμογισ τθσ χειμερινισ κοπισ είναι το διάςτθμα Νοεμβρίου – Ιανουαρίου 
κάκε ζτουσ και για ςφνολο 5 ετϊν, που είναι θ διάρκεια ιςχφοσ του παρόντοσ Σχεδίου Διαχείριςθσ. Θ κοπι 
των καλαμϊνων πραγματοποιείται κάτω από τθν επιφάνεια του νεροφ (μζγιςτο φψοσ κομμζνων ςτελεχϊν 
ιςοφται με 10 εκατοςτά). Οι επιφάνειεσ κοπισ ζχουν μορφι λωρίδων παράλλθλων προσ τθν ακτι με μικοσ 
περίπου 130 μζτρα όςθ και θ απόςταςθ μεταξφ δφο διαδοχικϊν διαφλων, ενϊ το πλάτοσ τουσ κυμαίνεται 
από 10 ζωσ 180 μζτρα. Το υπόλοιπο τμιμα τθσ Μονάδασ (πζρα από αυτό όπου κα εφαρμοςτεί πλιρθσ 
κακαριςμόσ) χωρίηεται ςε περίπου 13 διαχειριςτικά τμιματα ζκταςθσ 2-22 ςτρεμμάτων το κακζνα. Τα 
μεγαλφτερα τμιματα (ζκταςθσ πάνω από 10 ςτρζμματα) χωρίηονται ςε επιμζρουσ τμιματα (εςωτερικά 
προσ τθ χζρςο και εξωτερικά προσ τθ λίμνθ) και λαμβάνεται πρόνοια ϊςτε να κόβονται κάκε χρόνο 
εναλλάξ, εςωτερικζσ και εξωτερικζσ διαδοχικζσ επιφάνειεσ. Θ εναλλαγι εςωτερικϊν και εξωτερικϊν 
επιφανειϊν ςε επιλεγμζνα ςθμεία, επιτρζπει τθ διατιρθςθ αδιατάρακτων λωρίδων γειτονικά ςε αυτζσ 
που υφίςτανται κοπι, μειϊνοντασ ζτςι τισ επιπτϊςεισ τθσ κοπισ ςτο οικοςφςτθμα. 

Θ περίοδοσ τθσ χειμερινισ κοπισ αρχίηει μετά τα μζςα Νοεμβρίου, όταν τα φφλλα των καλαμιϊν ζχουν 
ιδθ πζςει (ζνδειξθ ότι τα ςτελζχθ ζχουν ιδθ ξθρανκεί), ενϊ υπολογίηεται πωσ κα κόβονται ετθςίωσ 20-28 
ςτρζμματα καλαμϊνων (τα χαρακτθριςτικά κάκε τμιματοσ και το πρόγραμμα εφαρμογισ χειμερινισ 
κοπισ δίνονται ςτο Ραράρτθμα IV του διαχειριςτικοφ ςχεδίου). 

 

Διαχειριςτικι Μονάδα 3: Ανατολικι παρόχκια ηϊνθ (Σοπικζσ Κοινότθτεσ Μαυροχωρίου, Πολυκάρπθσ 
και Μεταμόρφωςθσ) 
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Οι γενικζσ κατευκφνςεισ τθσ διαχείριςθσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι είναι θ δθμιουργία διαφλων για 
διευκόλυνςθ τθσ ωοαπόκεςθσ τθσ ιχκυοπανίδασ, θ αναβάκμιςθ των ενδιαιτθμάτων των υγρϊν λιβαδιϊν 
και θ αναβάκμιςθ των ενδιαιτθμάτων των καλαμϊνων μζςω τθσ δθμιουργίασ ελεφκερων επιφανειϊν 
νεροφ ςτο εςωτερικό και ςτισ παρυφζσ τουσ, κακϊσ επίςθσ και θ αναβάκμιςθ τθσ ηωτικότθτασ του 
καλαμϊνα. 

Λόγω τθσ μεγάλθσ ζκταςθσ τθσ Μονάδασ 3, προτείνεται ο διαχωριςμόσ τθσ ςε διαχειριςτικά τμιματα 
παρόμοιασ ζκταςθσ, τα οποία μποροφν να οριοκετθκοφν με παςςάλουσ από τθ μεριά τθσ χζρςου και από 
τθ λίμνθ. Μεταξφ των τμθμάτων κα δθμιουργθκοφν 58 δίαυλοι κάκετοι προσ τθν ακτι με εγκολπϊςεισ, 
πλάτουσ 10 μζτρων για τθ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ τθσ ιχκυοπανίδασ ςτα ρθχά νερά για ωοτοκία. Οι 
δίαυλοι δθμιουργοφνται από το άκρο τθσ Μονάδασ 3 και ςε απόςταςθ περίπου 130 μζτρα (τα 
χαρακτθριςτικά κάκε διαφλου δίνονται ςτο Ραράρτθμα IV του διαχειριςτικοφ ςχεδίου). Οι δίαυλοι αυτοί 
κα αποτελοφν και τα όρια μεταξφ των τμθμάτων.  

 Καλοκαιρινι κοπι.  

Θ καλοκαιρινι κοπι κα εφαρμοςκεί ςτθ Διαχειριςτικι Μονάδα 3 αφενόσ για να δθμιουργθκοφν και να 
διατθρθκοφν οι κάκετοι δίαυλοι εκατζρωκεν των διαχειριςτικϊν τμθμάτων, κακϊσ και ελεφκερεσ 
επιφάνειεσ νεροφ εντόσ του καλαμϊνα και αφετζρου για να αναβακμίςει τα ενδιαιτιματα των υγρϊν 
λιβαδιϊν, επιβραδφνοντασ ι και αναςτρζφοντασ τθ διαδοχι του καλαμϊνα προσ τθ χζρςο. 

Θ καλοκαιρινι κοπι κα διεξάγεται από μζςα Ιουλίου ζωσ τζλθ Σεπτεμβρίου με τθν κοπι των καλαμϊνων 
να πραγματοποιείται κάτω από τθν επιφάνεια του νεροφ και όςο πιο κοντά ςτον πυκμζνα ϊςτε τα 
κομμζνα ςτελζχθ να βρίςκονται ςυνεχϊσ κάτω από τθν επιφάνεια του νεροφ (μζγιςτο φψοσ κομμζνων 
ςτελεχϊν ιςοφται με 10 εκατοςτά). Θ ςυνολικι ζκταςθ αυτισ δε πρζπει να ξεπερνάει τα 115-120 
ςτρζμματα (ποςοςτό περίπου 10% τθσ ζκταςθσ τθσ Μονάδασ 3). 

Κατά τθ φάςθ ςχεδιαςμοφ των διαφλων κα πρζπει να λθφκεί πρόνοια ϊςτε οι δίαυλοι αυτοί να μθν ζχουν 
ευκφγραμμο ςχιμα, αλλά να δθμιουργοφν εγκολπϊςεισ, επιτρζποντασ τθν οπτικι απομόνωςθ από τθ 
λίμνθ προσ τθ χζρςο. Δφο από τουσ διαφλουσ μποροφν να ςχεδιαςτοφν ϊςτε να ακολουκοφν τθ ροι των 
ρεμάτων Κςτακου και Ξθροποτάμου που εκβάλλουν ςτθ Μονάδα. Στα ςθμεία ανάπτυξθσ εφυδατικισ 
βλάςτθςθσ (Νεροκάςτανα) οι δίαυλοι που δθμιουργοφνται ςυνεχίηουν και εντόσ των διαπλάςεων αυτϊν. 

Κατά το πρϊτο ζτοσ των παρεμβάςεων είναι ςκόπιμο να πραγματοποιθκοφν δφο διαδοχικζσ κοπζσ (με 
χρονικι απόςταςθ δφο μθνϊν). 

Πςον αφορά τθ δθμιουργία προχποκζςεων για αφξθςθ τθσ ζκταςθσ των υγρϊν λιβαδιϊν ςτθ 
ςυγκεκριμζνθ Μονάδα, κα γίνει αφξθςθ τθσ ζκταςθσ των διαχειριηόμενων εκτάςεων των παρυφϊν του 
καλαμϊνα προσ τθ χζρςο, οι οποίεσ κα υφίςτανται καλοκαιρινι κοπι. Το πλάτοσ των διαχειριηόμενων 
εκτάςεων ςτισ παρυφζσ του καλαμϊνα προσ τθ χζρςο κα είναι 10 μζτρα ενϊ το μικοσ αυτϊν είναι άμεςα 
εξαρτϊμενο με τθν ζκταςθ που καταλαμβάνουν τα υγρά λιβάδια (τα χαρακτθριςτικά κάκε διαχειριηόμενθσ 
ζκταςθσ δίνονται ςτο Ραράρτθμα IV του διαχειριςτικοφ ςχεδίου). 

 Χειμερινι κοπι.  

Θ χειμερινι κοπι γίνεται με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ τθσ ηωτικότθτασ του καλαμϊνα. Ρερίοδοσ εφαρμογισ 
τθσ χειμερινισ κοπισ είναι το διάςτθμα Νοεμβρίου – Ιανουαρίου κάκε ζτουσ και για ςφνολο 5 ετϊν, που 
είναι θ διάρκεια ιςχφοσ του παρόντοσ Σχεδίου Διαχείριςθσ. Θ κοπι των καλαμϊνων πραγματοποιείται 
κάτω από τθν επιφάνεια του νεροφ (μζγιςτο φψοσ κομμζνων ςτελεχϊν ιςοφται με 10 εκατοςτά). Οι 
επιφάνειεσ ζχουν μορφι λωρίδων παράλλθλων προσ τθν ακτι με μικοσ περίπου 130 μζτρα όςθ και θ 
απόςταςθ μεταξφ δφο διαδοχικϊν διαφλων, ενϊ το πλάτοσ τουσ κυμαίνεται από 10 ζωσ 250 μζτρα. Θ 
Μονάδα χωρίηεται ςε περίπου 81 διαχειριςτικά τμιματα ζκταςθσ 1-27 ςτρεμμάτων το κακζνα. Τα 
μεγαλφτερα τμιματα (ζκταςθσ πάνω από 10 ςτρζμματα) χωρίηονται ςε επιμζρουσ τμιματα (εςωτερικά 
προσ τθ χζρςο και εξωτερικά προσ τθ λίμνθ) και λαμβάνεται πρόνοια ϊςτε να κόβονται κάκε χρόνο 
εναλλάξ, εςωτερικζσ και εξωτερικζσ διαδοχικζσ επιφάνειεσ. Θ εναλλαγι εςωτερικϊν και εξωτερικϊν 
επιφανειϊν ςε επιλεγμζνα ςθμεία, επιτρζπει τθ διατιρθςθ αδιατάρακτων λωρίδων γειτονικά ςε αυτζσ 
που υφίςτανται κοπι, μειϊνοντασ ζτςι τισ επιπτϊςεισ τθσ κοπισ ςτο οικοςφςτθμα. 





 

Σελίδα 59 

Θ περίοδοσ τθσ χειμερινισ κοπισ αρχίηει μετά τα μζςα Νοεμβρίου, όταν τα φφλλα των καλαμιϊν ζχουν 
ιδθ πζςει (ζνδειξθ ότι τα ςτελζχθ ζχουν ιδθ ξθρανκεί), ενϊ υπολογίηεται πωσ κα κόβονται ετθςίωσ 136-
140 ςτρζμματα καλαμϊνων (τα χαρακτθριςτικά κάκε τμιματοσ και το πρόγραμμα εφαρμογισ χειμερινισ 
κοπισ δίνονται ςτο Ραράρτθμα IV του διαχειριςτικοφ ςχεδίου). 

 

Διαχειριςτικι Μονάδα 4: Περιοχζσ Απόλυτθσ Προςταςίασ τθσ Φφςθσ (Εκβολζσ ρεμάτων ςτισ περιοχζσ 
Σοιχιοφ, Βυςςινιάσ και Φουντουκλι) 

Θ ιδιαιτερότθτα των τμθμάτων τθσ Μονάδασ 4 ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ διαχειριςτικζσ Μονάδεσ είναι θ 
ιδιαίτερθ ορνικολογικι αξία τθσ περιοχισ κακϊσ εδϊ απαντϊνται ςθμαντικζσ αποικίεσ υδρόβιων πτθνϊν 
που φωλιάηουν ςτθ λίμνθ τθσ Καςτοριά. Απαιτείται ζτςι ειδικι πρόβλεψθ για τθν προςταςία των κζςεων 
αυτϊν, αλλά και για τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν τροφολθψίασ των ειδϊν που αναπαράγονται ςτισ 
αποικίεσ.  

Δεν κα γίνει καμία παρζμβαςθ ςτουσ καλαμϊνεσ ςτα τμιματα τθσ προτεινόμενθσ Ηϊνθσ Απόλυτθσ 
Ρροςταςίασ (βάςει του Σχεδίου Ρ.Δ. για το χαρακτθριςμό τθσ περιοχισ ωσ Περιοχι Προςταςίασ τθσ 
Φφςθσ) περιμετρικά των εκβολϊν των χειμάρρων ςτο βόρειο και βορειοδυτικό τμιμα τθσ λίμνθσ. 

 

Διαχειριςτικι Μονάδα 5: Περιοχζσ ιδιαίτερθσ οικολογικισ αξίασ και αναψυχισ (Σοπικι Κοινότθτα 
Μεταμορφϊςεωσ και Δθμοτικι Κοινότθτα Καςτοριάσ) 

Ρροτεραιότθτα τθσ διαχείριςθσ για τθν Μονάδα αυτι είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ προςταςίασ του τοπίου και 
των ειδϊν που απαντϊνται εδϊ, θ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν του ενδιαιτιματοσ τροφολθψίασ και 
ξεκοφραςθσ των ειδϊν ορνικοπανίδασ και του ενδιαιτιματοσ αναπαραγωγισ των ειδϊν ιχκυοπανίδασ, 
κακϊσ επίςθσ και θ αναβάκμιςθ τθσ ηωτικότθτασ των καλαμϊνων τθσ Μονάδασ. 

Λόγω τθσ μεγάλθσ ζκταςθσ τθσ Μονάδασ 5, προτείνεται ο διαχωριςμόσ τθσ ςε διαχειριςτικά τμιματα 
παρόμοιασ ζκταςθσ, τα οποία μποροφν να οριοκετθκοφν με παςςάλουσ από τθ μεριά τθσ χζρςου και από 
τθ λίμνθ. Μεταξφ των τμθμάτων κα δθμιουργθκοφν 28 δίαυλοι κάκετοι προσ τθν ακτι με εγκολπϊςεισ, 
πλάτουσ 10 μζτρων για τθ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ τθσ ιχκυοπανίδασ ςτα ρθχά νερά για ωοτοκία. Οι 
δίαυλοι δθμιουργοφνται από το άκρο τθσ Μονάδασ 5 και ςε απόςταςθ περίπου 130 μζτρα (τα 
χαρακτθριςτικά κάκε διαφλου δίνονται ςτο Ραράρτθμα IV του διαχειριςτικοφ ςχεδίου). Οι δίαυλοι αυτοί 
αποτελοφν και τα όρια μεταξφ των τμθμάτων.  

 Καλοκαιρινι κοπι.  

Θ καλοκαιρινι κοπι κα εφαρμοςκεί ςτθ Διαχειριςτικι Μονάδα 5 για να δθμιουργθκοφν και να 
διατθρθκοφν οι κάκετοι δίαυλοι εκατζρωκεν των διαχειριςτικϊν τμθμάτων. Θ καλοκαιρινι κοπι κα 
εφαρμόηεται ςτο διάςτθμα από μζςα Ιουλίου ζωσ τζλθ Σεπτεμβρίου με τθν κοπι των καλαμϊνων να 
πραγματοποιείται κάτω από τθν επιφάνεια του νεροφ και όςο πιο κοντά ςτον πυκμζνα ϊςτε τα κομμζνα 
ςτελζχθ να βρίςκονται ςυνεχϊσ κάτω από τθν επιφάνεια του νεροφ (μζγιςτο φψοσ κομμζνων ςτελεχϊν 
ιςοφται με 10 εκατοςτά). Θ ςυνολικι ζκταςθ αυτισ δε πρζπει να ξεπερνάει τα 45-50 ςτρζμματα (ποςοςτό 
περίπου 10% τθσ ζκταςθσ τθσ Μονάδασ 5). 

Κατά τθ φάςθ ςχεδιαςμοφ των διαφλων κα πρζπει να λθφκεί πρόνοια ϊςτε οι δίαυλοι αυτοί να μθν ζχουν 
ευκφγραμμο ςχιμα, αλλά να δθμιουργοφν εγκολπϊςεισ, επιτρζποντασ τθν οπτικι απομόνωςθ από τθ 
λίμνθ προσ τθ χζρςο. Στα ςθμεία ανάπτυξθσ εφυδατικισ βλάςτθςθσ (Νεροκάςτανα) οι δίαυλοι που κα 
δθμιουργθκοφν κα ςυνεχιςκοφν και εντόσ των διαπλάςεων αυτϊν. 

Κατά το πρϊτο ζτοσ των παρεμβάςεων είναι ςκόπιμο να πραγματοποιθκοφν δφο διαδοχικζσ κοπζσ (με 
χρονικι απόςταςθ δφο μθνϊν). 

 Χειμερινι κοπι.  

Θ χειμερινι κοπι γίνεται με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ τθσ ηωτικότθτασ του καλαμϊνα. Ρερίοδοσ εφαρμογισ 
τθσ χειμερινισ κοπισ είναι το διάςτθμα Νοεμβρίου – Ιανουαρίου κάκε ζτουσ και για ςφνολο 5 ετϊν, που 
είναι θ διάρκεια ιςχφοσ του παρόντοσ Σχεδίου Διαχείριςθσ. Θ κοπι των καλαμϊνων πραγματοποιείται 
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κάτω από τθν επιφάνεια του νεροφ (μζγιςτο φψοσ κομμζνων ςτελεχϊν ιςοφται με 10 εκατοςτά). Οι 
επιφάνειεσ ζχουν μορφι λωρίδων παράλλθλων προσ τθν ακτι με μικοσ περίπου 130 μζτρα όςθ και θ 
απόςταςθ μεταξφ δφο διαδοχικϊν διαφλων, ενϊ το πλάτοσ τουσ κυμαίνεται από 10 ζωσ 220 μζτρα. Θ 
Μονάδα χωρίηεται ςε περίπου 34 διαχειριςτικά τμιματα ζκταςθσ 1-22 ςτρεμμάτων το κακζνα. Τα 
μεγαλφτερα τμιματα (ζκταςθσ πάνω από 10 ςτρζμματα) χωρίηονται ςε επιμζρουσ τμιματα (εςωτερικά 
προσ τθ χζρςο και εξωτερικά προσ τθ λίμνθ) και λαμβάνεται πρόνοια ϊςτε να κόβονται κάκε χρόνο 
εναλλάξ, εςωτερικζσ και εξωτερικζσ διαδοχικζσ επιφάνειεσ. Θ εναλλαγι εςωτερικϊν και εξωτερικϊν 
επιφανειϊν ςε επιλεγμζνα ςθμεία, επιτρζπει τθ διατιρθςθ αδιατάρακτων λωρίδων γειτονικά ςε αυτζσ 
που υφίςτανται κοπι, μειϊνοντασ ζτςι τισ επιπτϊςεισ τθσ κοπισ ςτο οικοςφςτθμα. 

Θ περίοδοσ τθσ χειμερινισ κοπισ αρχίηει μετά τα μζςα Νοεμβρίου, όταν τα φφλλα των καλαμιϊν ζχουν 
ιδθ πζςει (ζνδειξθ ότι τα ςτελζχθ ζχουν ιδθ ξθρανκεί), ενϊ υπολογίηεται πωσ κα κόβονται ετθςίωσ 57-62 
ςτρζμματα καλαμϊνων (τα χαρακτθριςτικά κάκε τμιματοσ και το πρόγραμμα εφαρμογισ χειμερινισ 
κοπισ δίνονται ςτο Ραράρτθμα IV του διαχειριςτικοφ ςχεδίου). 

Στα πλαίςια λοιπόν τθσ υλοποίθςθσ των  οριηομζνων από το εγκζκριμζνο ςχζδιο διαχείριςθσ των 
καλαμϊνων – χλωρίδασ τθσ λίμνθσ Καςτοριάσ όπωσ αυτά εν ςυντομία αναφζρκθςαν ανωτζρω, θ 
Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ και δθ θ Ρεριφερειακι Ενότθτα Καςτοριάσ επικυμεί τθ προμικεια 
πλωτοφ πολυμθχανιματοσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIΙ – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

 

Στον Φάκελο Οικονομικισ Ρροςφοράσ, οι προςφζροντεσ κα ζχουν ςυμπλθρωμζνο, υποχρεωτικά (επί 

ποινι αποκλειςμοφ), τον Πίνακα Οικονομικισ Προςφοράσ που εμφανίηεται ςτθν επόμενθ ςελίδα. 

Στον Ρίνακα Οικονομικισ Ρροςφοράσ οι τιμζσ κα δίνονται ςε ΕΥΩ  χωρίσ ΦΡΑ (υπάρχει ειδικι ςτιλθ ςτθν 

οποία κα αναγράφεται το ποςοςτό επί τοισ % ςτο οποίο υπάγεται το υπό προμικεια είδοσ ι υπθρεςία). 

Θ ςυνολικι τιμι τθσ προςφοράσ για το ςφνολο του ζργου, κα αναγραφεί αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. 

Θ οικονομικι προςφορά υποβάλλεται ςε ζνα πρωτότυπο. 

Θα ςυμπεριλαμβάνεται και η ςχετική δήλωςη ςτον υποφάκελο τησ οικονομικήσ προςφοράσ   
επιλογισ  ενόσ από τουσ πιο κάτω τρόπουσ πλθρωμισ :  

α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν. 

β) Με τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 50 % τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. , με 
τθν κατάκεςθ  ιςόποςθσ εγγφθςθσ θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ 
καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και τθσ παροφςασ, και τθν καταβολι του υπολοίπου είτε μετά τθν οριςτικι 
παραλαβι των υλικϊν είτε με πλθρωμι ποςοςτοφ 20% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ με το 
πρωτόκολλο παραλαβισ κατόπιν του μακροςκοπικοφ ελζγχου και τθν εξόφλθςθ τθσ υπόλοιπθσ 
ςυμβατικισ αξίασ με τον ςυνολικό ΦΡΑ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν.  
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ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΛΟΤ ΑΝΟΛΧΣΟΤ ΔΛΑΓΩΝΛΜΟΤ ΠΑ ΣΘΝ ΠΡΟΜΘΚΕΛΑ ΠΟΛΤΜΘΧΑΝΘΜΑΣΟ ΓΛΑ ΣΘ 

ΔΛΑΧΕΛΡΛΘ ΣΩΝ ΟΛΚΟΣΟΠΩΝ ΤΠΕΡΤΔΑΣΛΚΘ ΒΛΑΣΘΘ (ΚΑΛΑΜΩΝΩΝ) ΠΟΤ ΚΑ ΕΠΛΧΕΛΡΕΛ ΣΘ ΛΛΜΝΘ 

ΚΑΣΟΡΛΑ  

 

ΠΛΝΑΚΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

α/α Είδοσ 
Αρικμόσ 

Ειδϊν 

Ρροςφερό-

μενθ Τιμι 

Μονάδασ 

Σφνολο 

είδουσ 

χωρίσ ΦΡΑ 

Ροςοςτό 

ΦΡΑ που 

αναλογεί 

(%) 

1 

ΠΡΟΜΘΚΕΛΑ ΠΟΛΤΜΘΧΑΝΘΜΑΣΟ ΓΛΑ ΣΘ 

ΔΛΑΧΕΛΡΛΘ ΣΩΝ ΟΛΚΟΣΟΠΩΝ ΤΠΕΡΤΔΑΣΛΚΘ 

ΒΛΑΣΘΘ (ΚΑΛΑΜΩΝΩΝ)  

1    

2 ΕΚΠΑΛΔΕΤΘ ΠΡΟΩΠΛΚΟΤ 2 άτομα    

Σφνολο Ρροςφοράσ - αρικμθτικϊσ =   

Σφνολο Ρροςφοράσ - Ολογράφωσ = 

 

 

Θ προςφορά ιςχφει και δεςμεφει  τον/ τθν ……………………………….. για εκατόν είκοςι (180) θμζρεσ από τθν 

επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ  και εφόςον ηθτθκεί μπορεί να δοκεί παράταςι τθσ ιςχφοσ τθσ. 

 Θμερομθνία, 

 

 

Ο Προςφζρων 

(φραγίδα και υπογραφι) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIII – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή) 

ΕΓΓΤΘΣΛΚΘ ΕΠΛΣΟΛΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

 

ΕΚΔΟΣΘ ………………………………………………………………. 

Θμερομθνία ζκδοςθσ …/…/2017 

Ρροσ: Δ/νςθ Διοικθτικοφ & Οικονομικοφ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Καςτοριάσ  

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ. …………………  

Για 6.129,03 ευρϊ (ζξι χιλιάδεσ εκατόν είκοςι εννζα ευρϊ και τρία λεπτά) 

 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 
ζνςταςθσ, τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, υπζρ τθσ .......................................................που εδρεφει. 
........................................... ..................................... ....................................... .................................... 
.................... και μζχρι του ποςοφ των 6.129,03 ευρϊ (ζξι χιλιάδεσ εκατόν είκοςι εννζα ευρϊ και τρία 
λεπτά), για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ ......../........./2017 για τθν ανάδειξθ 
Αναδόχου του Ζργου με τίτλο «ΠΡΟΜΘΚΕΛΑ ΠΟΛΤΜΘΧΑΝΘΜΑΣΟ ΓΛΑ ΣΘ ΔΛΑΧΕΛΡΛΘ ΣΘ 
ΤΠΕΡΤΔΑΣΛΚΘ ΒΛΑΣΘΘ (ΚΑΛΑΜΩΝΕ) ΣΘ ΛΛΜΝΘ ΚΑΣΟΡΛΑ», ενταγμζνου ςτο Επιχειρθςιακό 
Ρρόγραμμα «Δυτικι Μακεδονία 2014-2020», με τθ χρθματοδότθςθ του 80 τθσ εκατό (%) και 20 τθσ εκατό 
(%) από εκνικοφσ πόρουσ, προχπολογιςμοφ ςυνολικισ δαπάνθσ τριακοςίων ογδόντα χιλιάδων ευρϊ 
(380.000,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου του νόμιμου ΦΡΑ, ςφμφωνα με τθ με αρικμό ........./2017 
Διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ ςασ.  

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω 
διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ ..............................................................................  

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία 
από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε 
τρεισ (3) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ........../................./……….  

(θμείωςθ προσ τθ Σράπεηα: ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά ζνα (1) μινα 
του χρόνου ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ). 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, με 
τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθ τθσ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου. 

Θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ (ςε περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν).  

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΕΓΓΤΘΣΛΚΘ ΕΠΛΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ 

 

ΕΚΔΟΣΘ ………………………………………………………………. 

Θμερομθνία ζκδοςθσ …/…/2017 

Ρροσ: Δ/νςθ Διοικθτικοφ & Οικονομικοφ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Καςτοριάσ  

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ. …………………  

για ……………………………………… ευρϊ (00.000,00) € 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ ζνςταςθσ 
τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, υπζρ τθσ .......................................................που εδρεφει. 
........................................... ..................................... ....................................... .................................... 
.................... και μζχρι του ποςοφ των……………………………….. ευρϊ (00.000,00) €, για τθ καλι εκτζλεςθ του 
ζργου με τίτλο «ΠΡΟΜΘΚΕΛΑ ΠΟΛΤΜΘΧΑΝΘΜΑΣΟ ΓΛΑ ΣΘ ΔΛΑΧΕΛΡΛΘ ΣΘ ΤΠΕΡΤΔΑΣΛΚΘ ΒΛΑΣΘΘ 
(ΚΑΛΑΜΩΝΕ) ΣΘ ΛΛΜΝΘ ΚΑΣΟΡΛΑ», ενταγμζνου ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Δυτικι Μακεδονία 
2014-2020», με τθ ςυγχρθματοδότθςθ του 80 τθσ εκατό (%) και 20 τθσ εκατό (%) εκνικοφσ πόρουσ, 
ςυμβατικοφ τιμιματοσ ………………………… ευρϊ (000.000,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου του νόμιμου ΦΡΑ, 
που μασ ανατζκθκε με τθ με αρικμό ........./2017 Απόφαςθ Κατακφρωςθσ του με αρικμό Απόφαςθσ 
Διακιρυξθσ……/2017διαγωνιςμοφ ςασ. Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο 
τισ απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ αναφορικά με τθ καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ τθσ «Ρρομικειασ 
πολυμθχανιματοσ για τθ διαχείριςθ των οικοτόπων υπερυδατικισ βλάςτθςθσ (καλαμϊνεσ) ςτθ λίμνθ 
Καςτοριάσ».  

Θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ αφορά τθ προμικεια πλωτοφ πολυμθχανιματοσ για τθ διαχείριςθ τθσ 
υπερυδατικισ βλάςτθςθσ του υγροτοπικοφ οικοςυςτιματοσ τθσ λίμνθσ Καςτοριάσ με ζμφαςθ ςτθ 
διαχείριςθ των καλαμϊνων με ςκοπό τθν αναβάκμιςθ του οικοςυςτιματοσ τθσ περιοχισ προςταςίασ τθσ 
φφςθσ. 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία 
από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε 
τρεισ (3) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ........../................./……..  

(θμείωςθ προσ τθ Σράπεηα: ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από το ςυμβατικό χρόνο 
παράδοςθσ του πολυμθχανιματοσ πλζον δυο (2) μινεσ). 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, με 
τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθ τθσ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου. 

Θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ (ςε περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν).  

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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    ΕΓΓΤΘΣΛΚΘ ΕΠΛΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ι ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΘ 

 

ΕΚΔΟΣΘ ………………………………………………………………. 

Θμερομθνία ζκδοςθσ …/…/2017 

Ρροσ: Δ/νςθ Διοικθτικοφ & Οικονομικοφ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Καςτοριάσ  

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ. …………………  

για ……………………………….ευρϊ (………….) € 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 
ζνςταςθσ, τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, υπζρ τθσ .......................................................που εδρεφει. 
........................................... ..................................... ....................................... .................................... 
.................... και μζχρι του ποςοφ των…………………………… ευρϊ (00.000,00) €, για τθ καλι λειτουργία του,  
ΠΟΛΤΜΘΧΑΝΘΜΑΣΟ ΓΛΑ ΣΘ ΔΛΑΧΕΛΡΛΘ ΣΘ ΤΠΕΡΤΔΑΣΛΚΘ ΒΛΑΣΘΘ (ΚΑΛΑΜΩΝΕ) ΣΘ ΛΛΜΝΘ 
ΚΑΣΟΡΛΑ κατά το χρονικό διάςτθμα των δυο ετϊν τθσ δωρεάν ςυντιρθςθσ τουσ (περίοδοσ εγγφθςθσ), 
που τοποκετικθκε για να επιχειρεί ςτθ λίμνθ Καςτοριάσ ςτα πλαίςια του ενταγμζνου ςτο Επιχειρθςιακό  
Ρρόγραμμα «Δυτικι Μακεδονία 2014-2020», με τθ ςυγχρθματοδότθςθ του 80 τθσ εκατό (%) και 20 τθσ 
εκατό (%) εκνικοφσ πόρουσ, ςυμβατικοφ τιμιματοσ ……………………… ευρϊ (000.000,00 €) 
ςυμπεριλαμβανομζνου του νόμιμου ΦΡΑ, ςε ςυνζχεια του ζργου τθσ «ΠΡΟΜΘΚΕΛΑ 
ΠΟΛΤΜΘΧΑΝΘΜΑΣΟ ΓΛΑ ΣΘ ΔΛΑΧΕΛΡΛΘ ΣΘ ΤΠΕΡΤΔΑΣΛΚΘ ΒΛΑΣΘΘ (ΚΑΛΑΜΩΝΕ) ΣΘ ΛΛΜΝΘ 
ΚΑΣΟΡΛΑ», που μασ ανατζκθκε με τθ με αρικμό ........./…… Απόφαςθ Κατακφρωςθσ του με αρικμό 
Απόφαςθσ Διακιρυξθσ……/…….. διαγωνιςμοφ ςασ.  

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ 
αναφορικά με τθ καλι λειτουργία των προμθκευόμενων ειδϊν τθσ ςφμβαςθσ. 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία 
από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε 
τρεισ (3) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ........../................./201...  

(θμείωςθ προσ τθ Σράπεηα: το φψοσ τθσ κα ανζρχεται ςτο 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ και ο 
χρόνοσ ιςχφοσ τθσ να είναι μεγαλφτεροσ από το ςυμβατικό χρόνο τθσ δωρεάν ςυντιρθςθσ (περίοδοσ 
εγγφθςθσ) πλζον τρεισ (3) μινεσ). 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, με 
τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθ τθσ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου. 

Θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ (ςε περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν).  

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IX – ρέδην ύκβαζεο (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

                                                             

                                                                                                                                 

ΕΛΛΘΝΛΚΘ  ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ                                                                                     ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ  ΕΝΩΘ 

ΠΕΡΛΦΕΡΕΛΑ ΔΤΣΛΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ                                                                 ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΛΟ 

ΠΕΡΛΦΕΡΕΛΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΚΑΣΟΡΛΑ                                                           ΠΕΡΛΦΕΡΕΛΑΚΘ  ΑΝΑΠΣΤΞΘ 
 

Δ/ΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΛΚΟΤ – ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΤ 

ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΜΘΚΕΛΩΝ  

ΣΑΧ. Δ/ΝΘ: Διοικθτιριο Καςτοριάσ 

ΠΛΘΡΟΦΟΡΛΕ: 

ΣΘΛΕΦΩΝΟ: 

FAX:2467022513 

Email: 

 

ΧΕΔΛΟ ΤΜΒΑΘ ΣΘ ΠΡΑΞΘ 

«ΠΡΟΜΘΚΕΛΑ ΠΟΛΤΜΘΧΑΝΘΜΑΣΟ ΓΛΑ ΣΘ ΔΛΑΧΕΛΡΛΘ ΣΘ ΤΠΕΡΤΔΑΣΛΚΘ ΒΛΑΣΘΘ (ΚΑΛΑΜΩΝΕ) 
ΣΘ ΛΛΜΝΘ ΚΑΣΟΡΛΑ» ΜΕ ΚΩΔΛΚΟ MIS 5001595 ΣΟ ΕΠΛΧΕΛΡΘΛΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΤΣΛΚΘ 
ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ  2014 - 2020» ποςοφ ………….. 

 

Αρ. Ρρωτ. ………… 

 

Στθ Καςτοριά ςιμερα ………/…../2017 θμζρα ………………….. οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι: 

1) θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ νομίμωσ εκπροςωποφμενοσ από το Ρεριφερειάρχθ κο……………………. 
και  

2) θ εταιρία «………………» με το διακριτικό τίτλο «………………», που εδρεφει ςτθ 
……………………………………………………………….., ΑΦΜ:…………………, ΔΟΥ: ……………………., Τ.Κ. …………………., 
νομίμωσ εκπροςωποφμενθ από τον διαχειριςτι αυτισ …………………. 

 

Ο πρϊτοσ ςυμβαλλόμενοσ, καλοφμενοσ του λοιποφ «ανακζτουςα αρχι», ζχοντασ υπόψθ:  

 

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

2. του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του 

3.  ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν 
προγραμματικι περίοδο 2007 -2013», 
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4. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

5. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) 
και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

6. τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

7. του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων 
Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του υμβουλίου τθσ 21γσ Ιουνίου 
1989 (L 395) και τθν Οδθγία 92/13/ΕΟΚ του υμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπωσ 
τροποποιικθκαν με τθν Οδθγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 
11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L335)»,  , 

8. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

9. του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και 
οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

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

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

12. του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150)  

13. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό 
και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ», ,  

14. του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ” 

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

16. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και 
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

17. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

18. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

19.  του π.δ 80/2016 (Αϋ 145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”, όπωσ ιςχφει 

20. τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «Ρφκμιςθ των ειδικότερων 
κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων 
του Τπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων » 

21. τθσ με αρ. Ρ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..), 

22. τθ με αρ.πρωτ. 3361/12-08-2016 Απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Μακεδονίασ με κζμα 
«Ζνταξθ τθσ πράξθσ «Ρρομικεια πολυμθχανιματοσ για τθ διαχείριςθ των οικοτόπων υπερυδατικισ 
βλάςτθςθσ (καλαμϊνεσ) ςτθ λίμνθ Καςτοριάσ» με κωδικό MIS 5001595 ςτο Επιχειρθςιακό 
Ρρόγραμμα «Δυτικι Μακεδονία  2014 - 2020» (ΑΔΑ:ΩΨΑ27ΛΨ-ΔΑΚ)», 

23. Το πρακτικό του διαγωνιςμοφ που ζγινε ςτισ ………. / ………… / 2014 και αφορά  ςτθν επιλογι 
αναδόχου τθσ πράξθσ με τίτλο «Ρρομικεια Ρολυμθχανιματοσ για τθ διαχείριςθ των οικοτόπων 
υπερυδατικισ βλάςτθςθσ (καλαμϊνεσ) ςτθ λίμνθ Καςτοριάσ» (Κωδικόσ Ρράξθσ 5001595). 

24. Τθ με αρικμό ……/17 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ 
με κζμα: «Κατακφρωςθ διαγωνιςμοφ για τθν πράξθ με τίτλο «Ρρομικεια Ρολυμθχανιματοσ για τθ 
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διαχείριςθ των οικοτόπων υπερυδατικισ βλάςτθςθσ (καλαμϊνεσ) ςτθ λίμνθ Καςτοριάσ» (Κωδικόσ 
Ρράξθσ 5001595)» (ΑΔΑ: ……..). 

 
 

ςυνάπτει με το δεφτερο ςυμβαλλόμενο, καλοφμενο του λοιποφ «ανάδοχοσ», ςφμβαςθ ςφμφωνα με 
τουσ παρακάτω όρουσ: 

 

Άρκρο 1. Αντικείμενο 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ αποτελεί θ προμικεια πολυμθχανιματοσ για τθ διαχείριςθ των 
οικοτόπων υπερυδατικισ βλάςτθςθσ (καλαμϊνεσ) ςτθ λίμνθ Καςτοριάσ.  
 
Άρκρο 2. Οριςμοί 
Στθ Σφμβαςθ, οι ακόλουκοι όροι  ζχουν τθν ζννοια που τουσ αποδίδεται αντίςτοιχα ςτο παρόν 
άρκρο. 
 
Διοικθτικι εντολι: οποιαδιποτε οδθγία ι εντολι δίδεται εγγράφωσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ι 
τθν Επιτροπι Ραραλαβισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ.  

Ζγγραφο: κάκε χειρόγραφθ, δακτυλογραφθμζνθ ι ζντυπθ ειδοποίθςθ, εντολι ι οδθγία ι 
πιςτοποιθτικό που εκδίδεται βάςει τθσ Σφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των τθλετυπιϊν, των 
τθλεγραφθμάτων, των τθλεομοιοτυπιϊν και των email. 

Ζργο: το ςφνολο των ενεργειϊν που καλείται να υλοποιιςει, κατ' ελάχιςτο, ο Ανάδοχοσ, ϊςτε να 
εκπλθρωκοφν οι απαιτιςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτα τεφχθ του 
διαγωνιςμοφ. 

Παραδοτζα: Πλα τα οριηόμενα ςτα τεφχθ του διαγωνιςμοφ προϊόντα και υπθρεςίεσ, που ο 
Ανάδοχοσ κα παραδϊςει ι οφείλει να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ.  

Προςφορά: θ προςφορά του Αναδόχου προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι  θ οποία αποτελεί κα 
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ. 

φμβαςθ: θ παροφςα ςυμφωνία που ςυνάπτουν και υπογράφουν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ για τθν 
εκτζλεςθ τθσ εν λόγω προμικειασ. 

υμβατικό τίμθμα: το ςυνολικό ςυμβατικό αντάλλαγμα για τθν υλοποίθςθ του Ζργου.  

Επιτροπι Παραλαβισ: Το με τισ κείμενεσ διατάξεισ αρμόδιο για τθν επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ 
Σφμβαςθσ από τον Ανάδοχο και τθν παραλαβι των Ραραδοτζων του Ζργου ςυλλογικό όργανο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, το οποίο κα ςυγκροτθκεί ειδικά για το ςκοπό αυτό και κα λειτουργεί ςφμφωνα με τα 
ιςχφοντα αναφορικά με τθ λειτουργία των ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ. 
 
Άρκρο 3  :     ΣΕΧΝΛΚΕ ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΦΕ 

Το προσ προμικεια είδοσ κα είναι καινοφργιο, αμεταχείριςτο και ςφμφωνα με τθν τεχνικι προςφορά τθσ 
προμθκεφτριασ ςε ςυνδυαςμό με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ βάςθ των οποίων διενεργικθκε ο 
διαγωνιςμόσ τθσ Δ/ξθσ ……/2017, που επιςυνάπτονται και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ. 

 
 
Άρκρο 4. Διάρκεια 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε οκτϊ (8) μινεσ, ιτοι από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ι κα 
κακοριςτεί από τθν προςφορά του αναδόχου. Σε περίπτωςθ που θ τελευταία θμζρα του χρονικοφ 
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διαςτιματοσ ςυμπίπτει με μθ εργάςιμθ, θ προκεςμία λιγει ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ εργάςιμθσ θμζρασ μετά 
τθ τελευταία θμζρα του χρονικοφ διαςτιματοσ. 

 

Άρκρο 5. Γλϊςςα τθσ ςφμβαςθσ 
Κάκε επικοινωνία μεταξφ του Αναδόχου και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ γίνεται ςτθν Ελλθνικι  γλϊςςα. 
 
Άρκρο 6. Λεράρχθςθ υμβατικϊν Σευχϊν 
Θ Σφμβαςθ περιλαμβάνει το ςφνολο των ςυμφωνθκζντων μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν για 
τθν υλοποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ και κατιςχφει κάκε άλλου εγγράφου. 

Συμπλθρωματικά εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του ζργου ςτον 
ανάδοχο, ςτο τεφχοσ τθσ προκιρυξθσ αλλά και ςτθν προςφορά του αναδόχου. 

Άρκρο 7. Ζγγραφθ Επικοινωνία 
Θ ζγγραφθ επικοινωνία μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου (Ζγγραφα, Διοικθτικζσ 
εντολζσ) πραγματοποιείται ταχυδρομικά ι τθλεομοιοτυπικά, με email αλλά και ιδιοχείρωσ, ωσ 
ακολοφκωσ: 

Για τθν Ανακζτουςα Αρχι: Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ (Ρεριφερειακι Ενότθτα Καςτοριάσ)  

Διοικθτιριο Καςτοριάσ 
Τ.Κ. 52100 Καςτοριά 

Τθλ.2467350200  

fax 2467350353 

Για τον Ανάδοχο:  ....... ……………….. 

Σε κάκε περίπτωςθ, ο αποςτολζασ λαμβάνει κάκε αναγκαίο μζτρο για να εξαςφαλίςει τθν 
παραλαβι του Εγγράφου και τθν απόδειξθ τθσ. Το ίδιο ιςχφει και για τθ περίπτωςθ τθσ 
επικοινωνίασ με το θλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Πποτε ςτθ Σφμβαςθ γίνεται λόγοσ για ειδοποίθςθ, κοινοποίθςθ, ςυμφωνία, ζγκριςθ, βεβαίωςθ, 
πιςτοποίθςθ ι απόφαςθ και εφόςον δεν προβλζπεται άλλωσ, θ εν λόγω ειδοποίθςθ, κοινοποίθςθ, 
ςυμφωνία, ζγκριςθ, πιςτοποίθςθ, βεβαίωςθ ι απόφαςθ κα είναι γραπτι. 

Άρκρο 8. Αμοιβι 

Ωσ αμοιβι του αναδόχου ορίηεται θ τελικι προςφορά του εντολοδόχου ςυμπεριλαμβανομζνου του 
Φ.Ρ.Α., ιτοι ………… (……….€ ) ευρϊ (με Φ.Ρ.Α. 24%).  

 

Άρκρο 9. Σρόποσ καταβολισ αμοιβισ 

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί δίνοντασ τθν διακριτικι ευχζρεια ςτουσ προςφζροντεσ 
να  επιλζξουν με ςχετική δήλωςη ςτον υποφάκελο τησ οικονομικήσ προςφοράσ  τουσ ζναν από τουσ 
πιο κάτω τρόπουσ :  

α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν. 

β) Με τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 50 % τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. , με 
τθν κατάκεςθ  ιςόποςθσ εγγφθςθσ θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ 
καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και τθσ παροφςασ, και τθν καταβολι του υπολοίπου είτε μετά τθν οριςτικι 
παραλαβι των υλικϊν είτε με πλθρωμι ποςοςτοφ 20% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ με το 
πρωτόκολλο παραλαβισ κατόπιν του μακροςκοπικοφ ελζγχου και τθν εξόφλθςθ τθσ υπόλοιπθσ 
ςυμβατικισ αξίασ με τον ςυνολικό ΦΡΑ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν.  
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Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ 
ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία λιψεωσ 
μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται 
υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει 
κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ το οποίο  
κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

 Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου ….% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ ….%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ …..% επί του κακαροφ ποςοφ. 

Θ πλθρωμι τθσ αξίασ τθσ υπό ανάκεςθ προμικειασ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και κάκε άλλου 
δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο. Θ 
πλθρωμι κα γίνεται ςτο χρόνο που είναι αναγκαίοσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διοικθτικισ διαδικαςίασ 
για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων, που δεν κα υπερβαίνει τα όρια που ιςχφουν 
με βάςθ το αρκρο 35 του Ρ.Δ. 118/07. 

Πλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ.   

Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και προκαταβολισ επιςτρζφονται μετά τθν οριςτικι 
παραλαβι ολόκλθρου του ζργου και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχϊν απαιτιςεων από τουσ δυο 
ςυμβαλλομζνουσ.  

Με τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου κα προςκομιςκεί από τον αντιςυμβαλόμενο εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ αυτοφ με χρόνο ιςχφοσ μεγαλφτερο κατά τρεισ μινεσ, από τθ ςυμβατικι περίοδο εγγφθςθσ θ 
οποία κα πρζπει κατ’ ελάχιςτο να είναι δυο (2) χρόνια. 
Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ κα επιςτραφεί ςτον Ανάδοχο μετά τθ λιξθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ.  
Θ δαπάνθ του ζργου όπωσ αυτό κα αναφζρεται με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, κα καλυφκεί με τθ 
ςυγχρθματοδότθςθ του ΕΤΡΑ δεδομζνθσ τθσ ζνταξισ του.  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκδίδει τα αντίςτοιχο, παραςτατικά (τιμολόγια παροχισ υπθρεςιϊν), 
τα οποία κα φζρουν τον αρικμό του φορολογικοφ του μθτρϊου.  

Άρκρο 10.Τποχρεϊςεισ ςυμβαλλομζνων  

Τποχρεϊςεισ αναδόχου 
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1. Ο Ανάδοχοσ κα προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του από τθν ζδρα του.  
2. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθν 

Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά 
με τθν εκτζλεςθ του Ζργου. 

3. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι παραλείψεισ, 
που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςα Αρχι. 

4. Εμπιςτευτικότθτα 
4.1 Χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ο Ανάδοχοσ δεν 

αποκαλφπτει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που του δόκθκαν ι που ο ίδιοσ ανακάλυψε κατά 
τθν υλοποίθςθ του Ζργου, οφτε κοινοποιεί ςτοιχεία, ζγγραφα και πλθροφορίεσ των οποίων 
λαμβάνει γνϊςθ ςε ςχζςθ με τθ Σφμβαςθ, υποχρεοφται  δε να μεριμνά ϊςτε το προςωπικό 
του, οι υπεργολάβοι του και κάκε ςυνεργαηόμενοσ με αυτόν να τθριςει τθν ωσ άνω 
υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ ακζτθςθσ από τον Ανάδοχο τθσ ωσ άνω υποχρζωςισ του, θ 
Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να απαιτιςει τθν αποκατάςταςθ τυχόν ηθμίασ τθσ και τθν 
παφςθ κοινοποίθςθσ των εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν και τθν παράλειψι τθσ ςτο μζλλον.  

4.2 Ο Ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με το Ζργο χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οφτε να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ 
αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και δεν δεςμεφει τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, με κανζνα τρόπο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι τθσ ςυναίνεςθ.  

4.3 Επιςθμαίνεται ότι, επειδι το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το ΕΣΡΑ, επιβάλλεται, ο Ανάδοχοσ, 
οποτεδιποτε του ηθτθκεί, να ενθμερϊνει πλιρωσ τόςο το Σφμβουλο Διαχείριςθσ του Ζργου όςο 
και τισ αρμόδιεσ Διαχειριςτικζσ Αρχζσ.  

5. Εκχωριςεισ – Μεταβιβάςεισ 
5.1 Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι να εκχωριςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ 

τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Κατ' εξαίρεςθ ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να 
εκχωριςει, χωρίσ ζγκριςθ, τισ απαιτιςεισ του ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν 
καταβολι Συμβατικοφ Τιμιματοσ, με βάςθ τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, τθρουμζνων των 
οριηομζνων από το ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο. 

5.2 Εάν ο Ανάδοχοσ προβεί ςε μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ χωρίσ τθν προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, θ τελευταία δικαιοφται, χωρίσ προθγοφμενθ όχλθςθ, να επιβάλει 
αυτοδικαίωσ τισ κυρϊςεισ για ακζτθςθ τθσ Σφμβαςθσ.  

5.3 Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να εγκρίνει αίτθμα του Αναδόχου για μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ, 
μόνο ςτθν περίπτωςθ που εκείνοσ που τον υποκακιςτά ανταποκρίνεται ςτα κριτιρια 
επιλογισ που ίςχυςαν για τθν ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ υποκατάςταςθσ ο 
Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ υποχρεϊςεισ του ςχετικά με το τμιμα τθσ Σφμβαςθσ 
που ζχει ιδθ εκτελεςτεί ι το τμιμα που δεν εκχωρικθκε.  

 

6. Τπεργολαβία 

6.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ 
εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

6.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
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εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

6.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ 
αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ 
παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ 
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ 
ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

7. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο 
τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

8. Τποχρεϊςεισ Ανακζτουςασ Αρχισ 

1. Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι υποχρεωμζνθ για τθν παροχι όλων των μζςων και ςτοιχείων τα οποία 
κρίνονται απαραίτθτα  για τθν υλοποίθςθ τθσ ανατικζμενθσ ςφμβαςθσ.  
2. Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι υποχρεωμζνθ, εφόςον βεβαιϊνεται θ πρόοδοσ και θ καλι εκτζλεςθ του 
ζργου, να δρομολογιςει τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για να καταβάλει ςτον Ανάδοχο τθν ανάλογθ αμοιβι.  

3. Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ, θ Επιτροπι Ραραλαβισ και όλα τα εξουςιοδοτθμζνα από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι πρόςωπα, οφείλουν να μθν ανακοινϊνουν ςε κανζνα, παρά μόνο ςτα πρόςωπα που 
δικαιοφνται να γνωρίηουν, πλθροφορίεσ που περιιλκαν ς' αυτοφσ κατά τθ διάρκεια και με τθν ευκαιρία 
τθσ εκτζλεςθσ του ζργου και αφοροφν ςε τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα ι μεκόδουσ καταςκευισ ι 
λειτουργίασ του ζργου ι του Αναδόχου.  

4.Θ Ανακζτουςα Αρχι κα διακζςει το προςωπικό που απαιτείται για τισ ανάγκεσ, τθν 
παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του Ζργου.  

5.Θ Ανακζτουςα Αρχι οφείλει να παραδίδει ςτον Ανάδοχο ατελϊσ, κάκε ζγγραφο, ςχζδιο, μελζτθ, 
προδιαγραφι και γενικότερα κάκε ςτοιχείο που ζχει ςτθν κατοχι τθσ και δικαιοφται να 
γνωςτοποιιςει, ςχετικό με τθν εκτζλεςθ του Ζργου, χωρίσ να απαιτείται προθγοφμενο α ίτθμα του 
Αναδόχου. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να αςκιςει όλα τα δικαιϊματα που προβλζπονται από τα άρκρα 681 και 
επόμενα του Α. Κ. δθλαδι ςε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν είναι ςυνεπισ προσ τισ υποχρεϊςεισ του 
(όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτθ ςφμβαςθ) να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ χωρίσ καμία υποχρζωςθ καταβολισ 
αποηθμίωςθσ προσ τον Ανάδοχο κανενόσ ποςοφ, εκτόσ του ποςοφ που αναλογεί ςτθν εργαςία που μζχρι 
τότε παραςχζκθκε από αυτόν, φςτερα από βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ για τθ ςυγκεκριμζνθ 
περίοδο από τθν αρμόδια προσ τοφτο επιτροπισ.  

 

Άρκρο 11. υνδρομι ςε κζματα επικοινωνίασ με τρίτουσ  

Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει τθ ςυνδρομι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προκειμζνου να 
διευκολυνκεί ςτθν επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενεσ αρμόδιεσ αρχζσ ι άλλα πρόςωπ α, 
εφόςον κεωρεί ότι θ επικοινωνία αυτι απαιτείται για να τον υποβοθκιςει ςτθν εκπλιρωςθ των 
ςυμβατικϊν υποχρεϊςεϊν του. 
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Άρκρο 12. Εγγυθτικι Ευκφνθ 

Ο Ανάδοχοσ εγγυάται προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ότι το ζργο κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
και προχποκζςεισ τθσ Σφμβαςθσ, ότι το υπό προμικεια πολυμθχάνθμα κα πλθρεί όλεσ τισ ιδιότθτεσ 
και τα χαρακτθριςτικά που προβλζπονται ςτθ ςφμβαςθ αυτι, κα ςτερείται οποιωνδιποτε 
ελαττωμάτων (οφειλομζνων ενδεικτικά ςε ελλιπι ςχεδίαςθ, πλθμμελι καταςκευι, ελαττωματικά 
υλικά) και ότι κα ανταποκρίνεται ςτισ προδιαγραφζσ, λειτουργίεσ, αποτελζςματα και ιδιότθτεσ 
όπωσ αυτζσ προδιαγράφονται ςτθν παροφςα Ρροκιρυξθ.  

Ο Ανάδοχοσ εγγυάται προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ότι το όλο ςφςτθμα κα είναι κατά τθν παράδοςι 
του καινοφργιο. 

Για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον δυο (2)ετϊν, που κα καλείται ςτο εξισ «περίοδοσ εγγφθςθσ 
καλισ λειτουργίασ», ι εν ςυντομία «περίοδοσ εγγφθςθσ», ο ανάδοχοσ εγγυάται ότι κα παρζχει 
υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ, χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι, δθλαδι  με 
πλιρθ κάλυψθ και των αναλωςίμων και των εργατοωρϊν των τεχνιτϊν όλων των κατθγοριϊν – 
ειδικοτιτων που κα απαιτθκεί να δουλζψουν.  

Το προμθκευόμενο πολυμθχάνθμα νοοφνται ςε κακεςτϊσ εγγφθςθσ υπό τθν ευκφνθ του Αναδόχου 
από τθ ςτιγμι τθσ εγκατάςταςθσ του ςτον τόπο του ζργου. Το χρονικό διάςτθμα μεταξφ τθσ 
εγκατάςταςθσ και τθσ οριςτικισ τουσ παραλαβισ δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν περίοδο εγγφθςθσ.  

Ο Ανάδοχοσ εγγυάται αυτοτελϊσ τθν καλι και προςικουςα λειτουργία του αντικειμζνου 
προμικειασ (πολυμθχάνθμα) κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. Είναι υπεφκυνοσ για τθ 
χωρίσ κακυςτζρθςθ και με δικά του ζξοδα αποκατάςταςθ κάκε ελαττϊματοσ που προκφπτει κατά 
τθν περίοδο αυτι, εκτόσ αν μπορζςει να αποδείξει ότι τα ελαττϊματα προζρχονται από αίτια που 
δεν ζχουν ςχζςθ με ςφάλματα ςτθν καταςκευι, ςτα υλικά ι ςτθ ςχεδίαςθ.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι πλθροφορεί τον Ανάδοχο ωσ προσ το είδοσ και τθν ζκταςθ κάκε ελαττϊματοσ 
μόλισ αυτό γίνει εμφανζσ. Αν ο Ανάδοχοσ δεν αποκαταςτιςει το ελάττωμα χωρίσ κακυςτζρθςθ, θ 
Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να φροντίςει για τθν αποκατάςταςθ του ελαττϊματοσ από τρίτον, με 
κίνδυνο και ςε δαπάνθ του Ανάδοχου. 

Άρκρο 13. Κατάκεςθ Εγγυιςεων 

13.1  Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ του ζργου 

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κατακζτει εγγυθτικι επιςτολι που κα 
ανζρχεται ςτο 5% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ του ζργου χωρίσ Φ.Ρ.Α.. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εν λόγω 
εγγυθτικισ κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο φόρτωςθσ ι παράδοςθσ που με 
βάςθ τθ ςφμβαςθ ο αγοραςτισ δθλαδι θ ανακζτουςα αρχι υποχρεοφται να παραλάβει το 
προμθκευόμενο πολυμθχάνθμα πλζον δφο (2) μινεσ και επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι (ποςοτικι και 
ποιοτικι) παραλαβι του Ζργου και φςτερα από τθν εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο 
ςυμβαλλομζνουσ. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  
Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ/κοινοπραξία φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων κα πρζπει ςτθν 
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ να ςθμειϊνεται ότι αυτι καλφπτει όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ αλλθλεγγφωσ.   
Θ εν λόγω εγγφθςθ καλφπτει και τθν παροχι ιςόποςθσ προκαταβολισ προσ τον ανάδοχο χωρίσ να 
απαιτείται θ κατάκεςθ εγγφθςθσ προκαταβολισ, παρά μόνο για το ποςό που κα προκφπτει ωσ διαφορά 
μεταξφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ-μζλθ 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ –μζλθ τθσ Συμφωνίασ 
Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου, που κυρϊκθκε με το Ν.2513/1997 (ΦΕΚ 
139/Αϋ) και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν επίςθσ να 
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εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Εγγυιςεισ που εκδίδονται ςε 
άλλο κράτοσ εκτόσ τθσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 
 
13.2. Εγγφθςθ Καλισ Λειτουργίασ 

Για τθν καλι λειτουργία του υπό προμικεια πολυμθχανιματοσ, κατά το χρονικό διάςτθμα τθσ δωρεάν 
ςυντιρθςισ τουσ (περίοδοσ εγγφθςθσ), θ οποία κα πρζπει να είναι οπωςδιποτε δφο ζτθ (2) ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται, μετά τθν οριςτικι παραλαβι να κατακζςει εγγφθςθ, το φψοσ τθσ οποίασ κα ανζρχεται ςτο 
5% τθσ ςυμβατικισ του αξίασ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. και θ οποία κα πρζπει να ζχει χρόνο ιςχφοσ μεγαλφτερο από τθ 
ςυμβατικι περίοδο εγγφθςθσ κατά τρεισ (3) μινεσ. 
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προβαίνει ςε πλιρθ ςυντιρθςθ του προμθκευόμενου 
πολυμθχανιματοσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα από τισ τεχνικζσ ανάγκεσ αυτοφ, για τα ζτθ εγγφθςθσ καλισ 
λειτουργίασ. 
Επίςθσ κατά τθ διάρκεια του χρόνου αυτοφ, ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ, φςτερα από ςχετικι 
ειδοποίθςθ τθσ Ρ.Ε. Καςτοριάσ, να αντικαταςτιςει ολόκλθρο το μθχάνθμα (ςτακμό, server κτλ)  ι 
εξάρτθμα αυτοφ που ζχει υποςτεί φκορά ι βλάβθ και θ οποία δεν οφείλεται ςε κακι χριςθ ι πλθμμελι 
ςυντιρθςθ του. 
Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ δεν ανταποκρικεί ςτο αίτθμα τθσ Ρ.Ε. Καςτοριάσ και μζςα ςτα χρονικά 
περικϊρια που κα κακορίηονται για τθν αλλαγι ι τθν επιςκευι του προμθκευόμενου είδουσ, κα εκπίπτει 
ςτο ςφνολο τθσ θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ (ανεξάρτθτα από το είδοσ του εξαρτιματοσ που 
παρουςίαςε πρόβλθμα). 
Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο μετά τθ λιξθ τθσ περιόδου ιςχφοσ τθσ. 
Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ/κοινοπραξία φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων κα πρζπει ςτθν 
εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ να ςθμειϊνεται ότι αυτι καλφπτει όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ αλλθλεγγφωσ.   
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ-μζλθ 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ –μζλθ τθσ Συμφωνίασ 
Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου, που κυρϊκθκε με το Ν.2513/1997 (ΦΕΚ 
139/Αϋ) και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν επίςθσ να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Εγγυιςεισ που εκδίδονται ςε 
άλλο κράτοσ εκτόσ τθσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 
 
 
Άρκρο 14. Αςφάλιςθ 

Ο Ανάδοχοσ φζρει τθν ευκφνθ για κάκε ηθμία ι απϊλεια του προϊόντοσ που κα παραδοκεί ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι, ςε εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ Ρρομικειασ, μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ 
παραλαβισ του, υποχρεοφμενοσ ςε περίπτωςθ ηθμιάσ, φκοράσ ι απϊλειασ ςε πλιρθ αποκατάςταςθ 
ι ακόμθ και αντικατάςταςι του. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει κάκε πρόςφορο μζτρο αςφάλειασ και προςταςίασ για τθν 
αποτροπι ηθμιϊν ι φκορϊν και είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία ι βλάβθ προςϊπων, πραγμάτων ι 
εγκαταςτάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, του προςωπικοφ τθσ ι τρίτων και για τθν αποκατάςταςθ 
κάκε τζτοιασ βλάβθσ ι ηθμίασ που είναι δυνατόν να προξενθκεί κατά ι επ' ευκαιρία τθ σ εκτζλεςθσ 
του ζργου από τον Ανάδοχο ι τουσ υπεργολάβουσ του, εφόςον οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ 
αυτϊν ι ςε ελάττωμα του εξοπλιςμοφ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει και διατθρεί αςφαλιςμζνο το προςωπικό του ςτουσ 
αρμόδιουσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κακ' όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου και μεριμνά 
όπωσ οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα για τθν προςταςία και αςφάλεια του 
προςωπικοφ του αναδόχου και των υπεργολάβων του, ιδίωσ δε ενθμερϊνει εγγρ άφωσ τον ανάδοχο 
ςχετικά με τισ ιδιαιτερότθτεσ των χϊρων όπου εκτελείται το ζργο.  
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Μετά τθν Οριςτικι Ραραλαβι ο κίνδυνοσ μεταβιβάηεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.  

Άρκρο 15. Αποηθμίωςθ 

1. Ο Ανάδοχοσ αποηθμιϊνει τθν Ανακζτουςα Αρχι για κάκε απαίτθςθ τρίτων από τθν εκτ ζλεςθ 
του Ζργου, θ οποία απορρζει από τθ χριςθ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, αδειϊν, ςχεδίων, 
υποδειγμάτων και εργοςταςιακϊν ι εμπορικϊν ςθμάτων εκ μζρουσ του, θ οποία αναφζρεται 
ςτθ Σφμβαςθ ι τθν Ρροςφορά. 

2. Ο Ανάδοχοσ αποηθμιϊνει πλιρωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, για κάκε ηθμία που ενδεχομζνωσ 
προξενθκεί ςε αυτιν από υπαιτιότθτα του Αναδόχου ι των προςϊπων που ςυνεργάηονται με 
αυτόν για τθν υλοποίθςθ του Ζργου. 

3. Ο Ανάδοχοσ ςυνδράμει με δαπάνεσ του τθν Ανακζτουςα Αρχι, αναλαμβάνοντασ το κόςτοσ 
κάκε αντιδικίασ, εξϊδικθσ ι δικαςτικισ, με τρίτουσ, που ςυνδζεται με τθν εκ μζρουσ του 
αδυναμία ι πλθμμελι εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.  

Άρκρο 16. Πρόγραμμα εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

Εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν Θμερομθνία Υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα ςυντάξει  και 
κα υποβάλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι λεπτομερζσ πρόγραμμα εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, ςτο οποίο κα 
εμφανίηονται όλεσ οι δραςτθριότθτεσ του ζργου (τθσ προμικειασ) και οι πραγματικζσ θμερομθνίεσ 
ζναρξθσ και λιξθσ τουσ. 

Άρκρο 17. Προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου 

Ωσ χρόνοσ παράδοςθσ του αντικειμζνου προμικειασ ορίηεται το χρονικό διάςτθμα των οκτϊ (8) 
μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ι κα κακοριςτεί από τθν προςφορά του αναδόχου . 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ αρχισ μετά τθ ςφμφωνθ  
γνϊμθ τθσ ΕΔΑ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ να παρατείνεται μζχρι το εν τζταρτο (¼) αυτοφ 
φςτερα οπό ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του 
ςυμβατικοφ χρόνου. 

Μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ του αντικειμζνου προμικειασ δεν 
παραλαμβάνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι, μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν 
αιτθκείςα παράταςθ, ανεξάρτθτα από το αν το αίτθμα του προμθκευτι υποβλικθκε ζγκαιρα.  

Σε περίπτωςθ που δεν παραδοκεί το υπό προμικεια αντικείμενο μζςα ςτα χρονικά περικϊρια που 
παρζχονται ςτον προμθκευτι, του επιβάλλονται με το προβλεπόμενο τρόπο οι κυρϊςεισ του 
ιςχφοντοσ νομοκετικοφ πλαιςίου. 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν Υπθρεςία για τθν θμερομθνία που προτίκεται να 
παραδϊςει το ολικό τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ μζρεσ νωρίτερα.  

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ φόρτωςθσ- παράδοςθσ μπορεί με απόφαςθ τθσ ανακζτουςεσ αρχισ με τθ 
ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ΕΔΑ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ να μετατίκεται. Μετάκεςθ γίνεται 
ςε περίπτωςθ που ςυντρζχουν λόγοι που ςυνιςτοφν ανωτζρα βία. Ο προμθκευτισ φζρει 
αποκλειςτικά και ολοκλθρωτικά αυτόσ το βάροσ αποδείξεωσ τθσ ανωτζρασ βίασ. Δεν μπορεί όμωσ 
να τθν επικαλεςκεί, αν δεν τθν αναφζρει εγγράφωσ και δεν προςκομίςει ςτθν υπθρεςία τα 
απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία μζςα ςε είκοςι μζρεσ αφότου ςυμβοφν τα περιςτατικά που τθ 
ςυνιςτοφν και που προκάλεςαν τθν αδυναμία του να εκτελζςει ςτο ςφνολο τθσ ι μερικά τθν 
προμικεια που ανζλαβε.  
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Άρκρο 18. Σρόποσ και τόποσ παράδοςθσ 

Το μθχάνθμα κα παραδοκεί με ζξοδα και ευκφνθ του προμθκευτι ςε ςυγκεκριμζνθ περιοχι τθσ λίμνθσ 
Καςτοριάσ που κα υποδειχκεί από τθ Ρ.Ε. Καςτοριάσ όπου και κα πραγματοποιθκεί δοκιμι του (ςε πλιρθ 
και κανονικι λειτουργία) ομοίωσ με ζξοδα και ευκφνθ του προμθκευτι του. Στθ διακριτικι ευχζρεια τθσ 
Ρ.Ε. Καςτοριάσ κα είναι θ διαφοροποίθςθ τθσ κζςθσ παράδοςθσ και τθσ περιοχισ εκτζλεςθσ τθσ 
δοκιμαςτικισ του λειτουργίασ.  
 

Άρκρο 19. Παραλαβι Μθχανιματοσ 

Θ ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του πολυμθχανιματοσ ενεργείται από τθν αρμόδια Επιτροπι 
Ραραλαβισ θ οποία ζχει και τθν υποχρζωςθ κοινοποιιςεωσ του πρωτοκόλλου οριςτικισ ποιοτικισ και 
ποςοτικισ παραλαβισ ςτον ανάδοχο. 
Από τθν ωσ άνω επιτροπι ςυντάςςεται ςχετικό πρωτόκολλο. Θ παραλαβι ενεργείται ςτον τόπο 
εγκατάςταςισ του ι ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Ρ.Ε. Καςτοριάσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. 
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ του, καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ και 
διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ. 
Θ παραλαβι κεωρείται επιτυχθμζνθ μόνο κατά τθν περίπτωςθ που το μθχάνθμα ανταποκρικεί πλιρωσ 
κατά τθ διάρκεια τθσ δοκιμαςτικισ του λειτουργίασ ςτα οριηόμενα από το ςχζδιο διαχείριςθσ των 
καλαμϊνων τθσ λίμνθσ Καςτοριάσ ςε μια περίοδο κερινισ ι χειμερινισ διαχείριςθσ τουσ.  
Σε περίπτωςθ που θ Επιτροπι δεν παραλάβει το προϊόν, αναφζρει ςτο ςχετικό πρωτόκολλο τισ 
παρεκκλίςεισ που παρουςιάηει τοφτο από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και τουσ λόγουσ τθσ απόρριψθσ. 
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τθν επιτροπι παραλαβισ κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ 
προμθκευτζσ. 
Θ παραλαβι του μθχανιματοσ κα γίνει ςε δφο φάςεισ, με τθν παράδοςθ του μθχανιματοσ 
ςυντάςςεται από τθν επιτροπι παραλαβισ πρωτόκολλο ελζγχου ςυμμόρφωςθσ μθχανιματοσ με τισ 
προδιαγραφζσ εντόσ 20 θμερϊν από τθν παράδοςθ του  το λεγόμενο Ρρωτόκολλο μακροςκοπικοφ 
ελζγχου. 
Μετά τθν πρακτικι δοκιμαςία του μθχανιματοσ ςτθν λίμνθ κα ςυνταχκεί και οριςτικό πρωτόκολλο 
(παράδοςθσ ι απόρριψθσ) με τα αποτελζςματα των ελζγχων τοφτων. Ο χρόνοσ αυτισ τθσ 
παράδοςθσ κα οριςτεί από κοινοφ με τον προμθκευτι μόλισ αυτόσ δθλϊςει ετοιμότθτα, το πολφ 
εντόσ 15 θμερϊν. 

Άρκρο 20. Κακυςτεριςεισ Εκτζλεςθσ 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει το υλικό μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίηει θ 
παροφςα ςφμβαςθ. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται υπό τισ 
ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: 

α) τθροφνται οι όροι τθσ διάταξθσ του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016, 

β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
μετά από γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και 
εφόςον ςυμφωνεί ο προμθκευτισ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι το οποίο υποβάλλεται 
υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, 

γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 

Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν 
ςυνυπολογίηεται ςτο ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 

Θ απόφαςθ παράταςθσ εκδίδεται εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν υποβολι του ςχετικοφ 
αιτιματοσ του προμθκευτι. 

4. Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ςυνεπεία λόγων ανωτζρασ βίασ ι 
άλλων ιδιαιτζρωσ ςοβαρϊν λόγων που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ 
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των ςυμβατικϊν ειδϊν, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ 
χρόνου παράδοςθσ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 207 του Ν. 4412/2016. 

5. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο προμθκευτισ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, για τθν 
θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

7. Αν το υλικό φορτωκεί- παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν. 4412/2016, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

8. Εφόςον ο προμθκευτισ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω 
πρόςτιμο, καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από 
τθν επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το 
ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 
πλθρωμισ του προμθκευτι ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο προμθκευτισ δεν κατακζςει το 
απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

Ο ανάδοχοσ ζχει τθ δυνατότθτα άςκθςθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ βάςει 
του άρκρου 205 του ν. 4412/2016. 

Άρκρο 21. Ποινικζσ ριτρεσ για το ζργο 

Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από κάκε 
δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου: 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του Ν. 4412/2016, 

β) ςε περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα 
ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο 
παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του Ν. 4412/2016, 

 

Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ όταν: 

α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ 
του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, 
επιβάλλονται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι 
παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) Ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά περίπτωςθ. 

β) Είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από 
ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 
προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον 
προμθκευτι μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε 
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φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ 
επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ. 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ νόμου κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του Ν. 4412/2016. 

 
 
 
Άρκρο 22. Κυριότθτα προϊόντων και πνευματικισ ιδιοκτθςίασ  

Ο Ανάδοχοσ διατθρεί τθν κυριότθτα του εξοπλιςμοφ που παραδίδει μζχρι τθν θμε ρομθνία Οριςτικισ 
Ραραλαβισ του ζργου, οπότε θ κυριότθτα μεταβιβάηεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ελεφκερθ από 
κάκε βάροσ και δικαίωμα τρίτου. 

Πλο το ζγγραφο ι άλλο υλικό που αποκτάται, ςυγκεντρϊνεται ι καταρτίηεται από τον Ανάδοχο κατά 
τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ διαγράμματα, ςχζδια, προδιαγραφζσ κλπ. είναι εμπιςτευτικά και 
ανικουν ςτθν απόλυτθ ιδιοκτθςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ο Ανάδοχοσ, μόλισ ολοκλθρϊςει τθν 
εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ με τθν οριςτικι παραλαβι του Ζργου ι με τθν κακ' οιονδιποτε τρόπο λφςθ 
τθσ Σφμβαςθσ, παραδίδει όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο Ανάδοχοσ 
μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτϊν των εγγράφων και ςτοιχείων, αλλά δεν επιτρζπεται να τα 
χρθςιμοποιεί για ςκοποφσ άλλουσ από  τθσ Σφμβαςθσ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί με δικζσ του δαπάνεσ και μζςα ςτισ αναγκαίεσ τεχνολογικζσ ι 
άλλεσ μεταβολζσ, ςε αντικαταςτάςεισ εξοπλιςμοφ και ςε κάκε άλλθ απαραίτθτθ ι πρόςφορθ 
ενζργεια όταν αυτζσ επιβάλλονται για τθν προςταςία των δικαιωμάτων τρίτων προςϊπων, που 
αποδεδειγμζνα ιςχυρίηονται πωσ ζχουν δικαίωμα επ' αυτϊν ι όταν θ Ανακζτουςα Αρχι 
εμποδίηεται, ςτθν χριςθ τουσ λόγω αποδεδειγμζνθσ φπαρξθσ δικαιωμάτων τρίτων προςϊπων εξ’ 
αυτϊν, παρζχοντασ προϊόντα, ίδιασ αξίασ, απόδοςθσ και λειτουργίασ. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν.2121/ 1993 περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ.  

Σε περίπτωςθ άςκθςθσ αγωγισ ι ενδίκου μζςου κατά τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ από τρίτο για 
οποιοδιποτε κζμα ςχετικά με δικαιϊματα επί του εξοπλιςμοφ, θ Ανακζτουςα Αρχι οφείλει να 
ειδοποιιςει αμζςωσ και εγγράφωσ τον Ανάδοχο αλλά και να του παράςχει όλεσ τισ απαραίτθτεσ 
πλθροφορίεσ, ο οποίοσ υποχρεοφται να αμυνκεί, δικαςτικά και εξωδικαςτικά, για λογαριαςμό τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, ζναντι του τρίτου. Σε κάκε περίπτωςθ, ο Ανάδοχοσ αφενόσ βαρφνεται με όλα 
τα ζξοδα τα οποία κα κλθκεί να καταβάλει θ Ανακζτουςα Αρχι εξ αυτοφ του λόγου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και κάκε δικαςτικισ δαπάνθσ ι αμοιβισ δικθγόρων, αφετζρου υποχρεοφται 
να αποηθμιϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι για κάκε κετικι ι αποκετικι ηθμία που κα υποςτεί από 
ενδεχόμενθ αποδοχι τθσ παραπάνω αγωγισ ι του ζνδικου μζςου.  

Άρκρο 23. Σίμθμα 

1. Το Συμβατικό Τίμθμα για τθν εκτζλεςθ του Ζργου από τον Ανάδοχο, ανζρχεται ςτο ποςό των 
………………… χιλιάδων ευρϊ (000.000,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. που αναλογεί, ο 
οποίοσ βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

2. Οι κρατιςεισ επί τθσ Συμβατικισ Τιμισ, που αφοροφν τθν παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ι 
άλλεσ επιβαρφνςεισ βαρφνουν τον Ανάδοχο. 
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Άρκρο 24. Λφςθ – Καταγγελία φμβαςθσ – Ζκπτωςθ Αναδόχου 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

 

Άρκρο 25. Καταγγελία εκ μζρουσ του αναδόχου 

Ο Ανάδοχοσ μπορεί να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ, αφοφ ειδοποιιςει τθν Ανακζτουςα Αρχι τριάντα 
(30) θμζρεσ πριν, εφόςον θ τελευταία (δθλαδι θ ανακζτουςα αρχι) μετακζτει το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίθςθσ του Ζργου για χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο του ςυνολικά προβλεπόμενου ςτθ 
Σφμβαςθ, για λόγουσ που δεν προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ και δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του 
Αναδόχου. 

Στθν περίπτωςθ τζτοιασ καταγγελίασ, θ Ανακζτουςα Αρχι αποηθμιϊνει τον προμθκευτι για κάκε 
απϊλεια ι ηθμία που ζχει ενδεχομζνωσ υποςτεί.  

Ο ανάδοχοσ ζχει τθ δυνατότθτα άςκθςθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ βάςει 
του άρκρου 205 του ν. 4412/2016. 

Άρκρο 26. Ανωτζρα Βία 

1. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ 
υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ 
βίασ. 

2.     Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε 
γεγονόσ που εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και να 
επικαλεςκεί προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ 
αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα 
απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ 
είκοςι (20) θμερϊν από τθ λιψθ του ςχετικοφ αιτιματοσ του Αναδόχου, διαφορετικά, με τθν 
πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ, τεκμαίρεται αποδοχι του αιτιματοσ.  

 
Άρκρο 27. Σροποποίθςθ φμβαςθσ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου  

 
Άρκρο 28. Εφαρμοςτζο Δίκαιο – Επίλυςθ Διαφορϊν  

1. Θ Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό δίκαιο. 
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2. Θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ φιλικι 
επίλυςθ κάκε διαφοράσ ςχετικισ με τθ Σφμβαςθ που μπορεί να προκφψει μεταξφ τουσ 
ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ' αφορμισ τθσ, 
ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν.  

3. Σε περίπτωςθ που δεν επιτευχκεί φιλικι ι διαιτθτικι επίλυςθ τθσ διαφοράσ μζςα ςε 
χρονικι προκεςμία 2 μθνϊν από τθν εμφάνιςθ τθσ διαφοράσ, αυτι διευκετείται βάςει 
τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτα αρμόδια προσ τοφτο Δικαςτιρια.  

Άρκρο 29. Ζλεγχοι 

Κακόςον το ζργο είναι ςυγχρθματοδοτοφμενο από τθν Ε.Ε., μζςω του  Ε.Τ.Ρ.Α, ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να δζχεται ελζγχουσ από τα αρμόδια οριςμζνα όργανα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ 
Ελλάδοσ, όπωσ αυτά προκφπτουν από τθν ιςχφουςα νομοκεςία περί εκτζλεςθσ και διαχείριςθσ 
ςυγχρθματοδοτοφμενων από τθν Ε.Ε. ζργων. 

Άρκρο 30. Δθμοςιότθτα  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται με μζριμνα και δαπάνεσ του να τυπϊςει και να τοποκετιςει Στο 
προμθκευόμενο είδοσ ετικζτεσ ι να το ςφραγίςει με ςφραγίδα ςφμφωνα με τα υποδείγματα που κα του 
χορθγιςει θ Ανακζτουςα Αρχι, βάςει των Οδθγιϊν περί δθμοςιότθτασ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων 
από τθν Ε.Ε. (Κανονιςμόσ 1828/2006 και 846/2009) και ςτθ κζςθ που κα του υποδειχτεί, προκειμζνου να 
διαςφαλίηεται θ δθμοςιότθτα περί ςυγχρθματοδότθςθσ ςτο ζργο. Επιπρόςκετα υποχρεοφται να 
εγκαταςτιςει ςχετικι πλθροφοριακι πινακίδα το περιεχόμενο τθσ οποίασ και θ κζςθ τοποκζτθςθσ τθσ κα 
τθσ υποδειχκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι.  
Σε περίπτωςθ που δεν καλυφκεί θ παραπάνω υποχρζωςθ ςε προκεςμία που κα οριςτεί, ο 
Ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικι ριτρα, που δεν αίρεται και θ Ανακζτουςα Υπθρεςία φροντίηει για τθν 
κάλυψι τθσ ςε βάροσ και για λογαριαςμό του Αναδόχου.  
 
Άρκρο 31. Χρθματοδότθςθ 

Το ζργο είναι χρθματοδοτοφμενο από τθν Ε.Ε. ςε ποςοςτό 80% μζςω του ΕΣΡΑ. Με τθ με αρ.πρωτ. 
3361/12-08-2016 (ΑΔΑ:ΩΨΑ27ΛΨ-ΔΑΚ) Απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Μακεδονίασ θ εν λόγω 
προμικεια, εντάχκθκε ςτθ με κωδικό 51 του 2016 πρόςκλθςθ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Δυτικι 
Μακεδονία 2014-2020» ςτον άξονα προτεραιότθτασ 6 «Διαφφλαξθ και προςταςία του περιβάλλοντοσ και 
προϊκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων» και ςτθ επενκυτικι προτεραιότθτα  «Ρροςταςία και 
αποκατάςταςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και του εδάφουσ και προϊκθςθ των υπθρεςιϊν οικοςυςτιματοσ, 
μεταξφ άλλων μζςω του δικτφου Natura 2000, και των πράςινων υποδομϊν».   
Λόγω τθσ παραπάνω χρθματοδότθςθσ, υποχρεωτικά τθροφνται όλοι οι ιςχφοντεσ Νόμοι, Κανονιςμοί και 
Οδθγίεσ περί εκτζλεςθσ και διαχείριςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων από τθν Ε.Ε. ζργων.  
 

Άρκρο 32.Λφςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ ςφμβαςθ λφεται με τθν πάροδο τθσ θμερομθνίασ διάρκειασ τθσ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 24 τθσ 
παροφςασ. 

 

Άρκρο 33. Επίλυςθ Διαφορϊν 

Ο Ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν φιλικά κάκε διαφορά που τυχόν κα 
προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ, κατά τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ που κα υπογραφεί. 

Ραράβαςθ οποιουδιποτε από τουσ όρουσ αυτισ τθσ ςφμβαςθσ, που κεωροφνται όλοι ουςιϊδεισ, από 
οποιοδιποτε από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, παρζχει ςτο άλλο το δικαίωμα να αξιϊςει αποκατάςταςθ των 
αντιςυμβατικϊν ενεργειϊν ςε εφλογο χρόνο. 





 

Σελίδα 81 

Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα δικαςτιρια τθσ 
ζδρασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό και το 
Κοινοτικό δίκαιο. 

 

Άρκρο 34: Ακροτελεφτιο 

Θ παροφςα ςφμβαςθ αφοφ αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε για το περιεχόμενό τθσ υπογράφεται ωσ 
ακολοφκωσ ςε τρία αντίτυπα (3) από τα οποία, ζκαςτοσ των ςυμβαλλομζνων κα λάβει ζνα (1) και ζνα κα 
παραμείνει ςτθν υπθρεςία. 

ΟΛ   ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΛ 

ΓΛΑ ΣΘ ΠΕΡΛΦΕΡΕΛΑ  

ΔΤΣΛΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ 

Ο ΠΕΡΛΦΕΡΕΛΑΡΧΘ 

 

 

ΚΕΟΔΩΡΟ ΚΑΡΤΠΛΔΘ 

         ΓΛΑ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

     ΝΟΜΛΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ Ι  

        ΔΛΑΧΕΛΡΛΣΘ 

 

 

 

 

 

υνθμμζνα: Σεχνικι περιγραφι των προμθκευόμενων ειδϊν.  
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