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                                    ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                   
ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληρ.:Κουτσουράκη Γεωργία
Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης  73135               
Τηλ.: 28213-41760, Fax: 28213 - 41750
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

«Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης κοινού  σε  θέματα Περιβαλλοντικών
Κινδύνων και Πολιτικής Προστασίας στην περιοχή Β.Α.Α. του Δήμου Χανίων»

Προϋπολογισμός :  καθαρή αξία 58.490,00€  πλέον ΦΠΑ 24% 14.037,60€ συνολική αξία                             
72.527,60€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής

CPV :    79822500-7, 79810000-5, 35261000-1, 79952000-5 

0001328252

Χανιά 19/05/2021
Α. Π.: 23875
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Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) Μεταρρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση 
της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]

2. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,

3. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε 
με το  άρθρο 107 του Ν.4497/2017, με το  άρθρο 43 του Ν.4605/2019, με το  άρθρο 33 του 
Ν.4608/2019, με το  άρθρο 56 του Ν.4609/2019

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

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

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

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

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

9. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

10. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

11. του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

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

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

14. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”, 
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15. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία”, του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

16. της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. 
Οικονομίας & Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης 

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

18. Την με αρ. πρωτ. 1711/10-03-2017 (ΑΔΑ: 6ΠΩΩ7ΛΚ-ΛΧΚ) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Κρήτης για την έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Η 
Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής» 
(Revitalizing the Core for Development – RECODE) του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Κρήτη» 2014-2020. 

19. Την με αρ. πρωτ. 3794/27-07-2017 (ΑΔΑ: 70737ΛΚ-3ΨΚ) κωδ. ΒΑΑ_ch_1 (Α/Α ΟΠΣ: 
2251), Πρόσκληση του Ε.Π. Κρήτη 2014 – 2020 με τίτλο: «Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ 
Χανίων – Ομάδα Α’». 

20. Την με αρ. πρωτ. 5968/20-12-2017 (ΑΔΑ: Ω6Χ67ΛΚ-3Υ4) κωδ. ΒΑΑ_ch_1 (Α/Α ΟΠΣ: 
2251), 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης του Ε.Π. Κρήτη 2014 – 2020 με τίτλο: «Δράσεις 
Στρατηγικής ΒΑΑ Χανίων – Ομάδα Α’». 

21. Την με αρ. πρωτ. 3043/02-08-2018 (ΑΔΑ: 75ΘΚ7ΛΚ-Χ5Ω) κωδ. ΒΑΑ_ch_1 (Α/Α ΟΠΣ: 
2251), 2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης του Ε.Π. Κρήτη 2014 – 2020 με τίτλο: «Δράσεις 
Στρατηγικής ΒΑΑ Χανίων – Ομάδα Α’». 

22. Την υπ’ αριθ 134/2020 ΑΔΣ (ΑΔΑ:  ΨΦΞΘΩΗ5-ΚΡΔ)Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Χανίων με θέμα την Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο 
«Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης κοινού σε θέματα Περιβαλλοντικών Κινδύνων 
και Πολιτικής Προστασίας» στα πλαίσια της με Κωδικό Πρόσκλησης κωδ. ΒΑΑ_ch_1 (Α/Α 
ΟΠΣ: 2251) στο Ε.Π. Κρήτη 2014-2020. 

23. Την υπ’ αριθ 148/2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6ΝΑΚΩΗ5-95Τ ) Απόφαση της  Οικονομικής 
Επιτροπής Χανίων με θέμα την Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης 
με τίτλο «Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης κοινού σε θέματα Περιβαλλοντικών 
Κινδύνων και Πολιτικής Προστασίας» στα πλαίσια της με Κωδικό Πρόσκλησης κωδ. 
ΒΑΑ_ch_1 (Α/Α ΟΠΣ: 2251) στο Ε.Π. Κρήτη 2014-2020

24. Υπ’ αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΑ/ΤΠΚΑΜ/125578/86506/1661/547/17-04-2018 
Απόφασης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων (ΑΔΑ: 6ΕΩ94653Π4-ΑΕΒ). 

25. Υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΚΡ/123871/13451/767/2-04-2018 Απόφασης της 
Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης (ΑΔΑ: 6ΔΨΣ4653Π4-3ΗΝ) 
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26.  Την υπ’ αριθ’ 638/13-12-2017 Απόφαση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής 

27. . Με αριθμ.Πρωτ.2574/18-06-2020 (ΑΔΑ:6ΤΣΧ7ΛΚ-430)  Απόφαση  της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. 
Περιφέρειας Κρήτης περί   Ένταξης της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Β.Α.Α ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»  με Κωδικό ΟΠΣ 
5060324  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020»

28. Την υπ’ αριθ.347/2020(ΑΔΑ:ΩΡΘΜΩΗ5-ΨΗΑ)  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Χανίων περί έγκρισης υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Δράσεις ενημέρωσης – 
ευαισθητοποίησης κοινού σε θέματα Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Πολιτικής 
Προστασίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5060324  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-
2020»

29. Την υπ.αρ.Πρωτ.200076/10-09-2020 ( ΑΔΑ:ΨΡΥΛ7ΛΚ-Τ04)  Απόφαση του  Περιφερειάρχη 
Κρήτης  περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης της πράξης «Δράσεις ενημέρωσης – 
ευαισθητοποίησης κοινού σε θέματα Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Πολιτικής 
Προστασίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5060324 και Κ.Α. 2020ΕΠ00210033 της ΣΑΕΠ 0021 της 
Περιφέρειας Κρήτης.   

30. Την εγγραφή της πράξης στον προϋπολογισμό του Δήμου Χανίων έτους 2020  με Κ.Α 
02.10.69.6117.025,  02.10.69.6117.026,  02.10.69.6117.027,  02.10.69.6117.028  
(489/2020 Απόφαση ΔΣ η οποία είναι νόμιμη σύμφωνα με την Απόφαση της Συντονίστριας 
Α.Δ.Κ. (ΑΔΑ: 6ΧΘΚΟΡ1Θ-ΡΟΟ)). 

31. Το υπ’ αρ. Πρωτ 22439/12-05-2021 Τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
με συνημμένη την μελέτη της ανάθεσης.

32. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-611/2021που εγκρίνει τη δαπάνη, δεσμεύει και 
διαθέτει πίστωση ύψους 7.250,00€ στους ΚΑ 69.6117.025, 69.6117.026, 69.6117.027, 
69.6117.028 για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης του προϋπολογισμού Εξόδων 
οικονομικού έτους 2021 με εκτεινόμενη δαπάνη ποσού 65.277,60€ στο έτος 2022.

33. Την υπ’ αριθ. 327/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι 
τεχνικές προδιαγραφές, καθορίστηκαν οι όροι και ο τρόπος εκτέλεσης του διαγωνισμού 

34. Την υπ’ αριθμό 358/02-09-2019 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων 
και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

35. Τις ανάγκες του Δήμου που επιβάλλουν την  ανάθεση της υπηρεσίας.
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ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό (άρθρο 117 του Ν.4412/2016) για την ανάθεση υπηρεσίας 
«Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης κοινού  σε  θέματα Περιβαλλοντικών Κινδύνων 
και Πολιτικής Προστασίας στην περιοχή Β.Α.Α. του Δήμου Χανίων» με σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
αποκλειστικά βάσει τιμής.
 

Άρθρο 1- Aναθέτουσα Αρχή - Περιγραφή προμήθειας – Προϋπολογισμός 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Οδός: ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29, ΧΑΝΙΑ
Ταχ.Κωδ.: 73135
Τηλ. 28213 41760 
fax:28213 41750
E-mail: dimos@chania.gr, g-promitheies@chania.gr 
Κωδικός NUTS: GR 434 
Ιστοσελίδα:www.chania.gr 

Αντικείμενο Η συγκεκριμένη πράξη «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ  
ΠΕΡΙΟΧΗ Β.Α.Α ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»  μέσα από κατάλληλες δράσεις στοχεύει στην 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα περιβαλλοντικών κινδύνων και πολιτικής 
προστασίας. 

Οι δράσεις αυτές εντάσσονται στα προπαρασκευαστικά μέτρα πολιτικής προστασίας που 
συμβάλλουν στην πρόληψη, στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και στην άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση 
φυσικών καταστροφών όπως προσδιορίζονται στα Γενικά Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων 
Αναγκών που έχει εκπονήσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με τα ακρωνύμια 
«Εγκέλαδος»,  «Δάρδανος» και «Ιόλαος» για τους σεισμούς, τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές 
αντίστοιχα.  

Η απόκτηση γνώσεων αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης, η προβολή ενδεδειγμένων πρακτικών 
αναφορικά με τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών   δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας  στους πολίτες 
αλλά και στους επισκέπτες της πόλης και καθιστά πιο εύκολο το έργο των αρμόδιων αρχών 
Πολιτικής Προστασίας που είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση των εκτάκτων αναγκών

Ειδικότερα περιλαμβάνει τα κάτωθι πακέτα εργασίας: 

ΟΜΑΔΑ Α
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΜ 9.000 0,62 5.580,00
ΤΕΜ 5.000 0,23 1.150,00

 Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ1):
 Σχεδιασμός, παραγωγή και διανομή 

ενημερωτικών εντύπων ΤΕΜ 500 6,80 3.400,00
10.130,00
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ΤΕΜ 5.000 1,85 9.250,00
ΤΕΜ 5.000 2,00 10.000,00

1.000ΤΕΜ 5 200,00 1.000,00

Πακέτο Εργασίας 2 (ΠΕ2):
Οργάνωση, παραγωγή  και

 διανομή του Οικογενειακού   Σακιδίου 
έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής ΤΕΜ 5.000 0,13 650,00

20.900,00
Πακέτο Εργασίας 3 (ΠΕ3):  

Σχεδιασμός, Κατασκευή και 
Τοποθέτηση Πληροφοριακών 

Πινακίδων Πολιτικής Προστασίας
ΤΕΜ 22 430,00 9.460,00

9.460,00
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α (ΠΕ1+ΠΕ2+ΠΕ3 )                                                                                 40.490,00
ΦΠΑ  24%                                                                                                                                            9.717,60
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  ΟΜΑΔΑΣ Α (ΠΕ1+ΠΕ2+ΠΕ3)                                                                              50.207,60

ΟΜΑΔΑ Β
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
Πακέτο Εργασίας 4  ( ΠΕ4): Υλοποίηση 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
επιμόρφωσης πολιτών σε θέματα 

πολιτικής προστασίας 
ΗΜΕΡΕΣ 5 3.600,00 18.000,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Β (ΠΕ4)                                                                                                 18.0000,00
ΦΠΑ  24%                                                                                                                                           4.320,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Β (ΠΕ4)                                                                                                22.320,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ1+ΠΕ2+ΠΕ3+ΠΕ4                                                                                                         58.490,00
ΦΠΑ  24%                                                                                                                                            14.037,60
ΣΥΝΟΛΟ( ΠΕ1+ΠΕ2+ΠΕ3+ΠΕ4) ΜΕ ΦΠΑ 24%                                                                             72.527,60

 Ο προϋπολογισμός: καθαρή αξία 58.490,00€  πλέον ΦΠΑ 24% 14.037,60€ συνολική αξία                             
72.527,60€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Πηγή χρηματοδότησης: Η Πράξη θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της με Κωδικό Πρόσκλησης: 
ΒΑΑ_ch_1 (Α/Α ΟΠΣ: 2251) και τίτλο: «Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Χανίων – Ομάδα Α» της 
Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020»

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά σε μια ή και στις δύο ομάδες 
των πακέτων εργασιών ορίζονται παραπάνω.

Η προσφορά, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες 
κάθε ομάδας.

Άρθρο 2-τεύχη δημοπράτησης

 Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της ανάθεσης της υπηρεσίας  
είναι: 

α) Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής ήτοι: 
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οι Απαιτήσεις- Τεχνικές Προδιαγραφές,  Το Τυποποιημένο  Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)  
και  Το υπόδειγμα Εγγυητικής επιστολής  

β) Οι συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινήσεις, που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.

Άρθρο 3-Ημερομηνία  διενέργειας διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων  Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Τ.Κ 
73135, στις 14/06/2021 ημέρα  Δευτέρα και από ώρα 10:00 πμ  έως  10:30 π.μ  (ώρα λήξης 
επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής διαγωνισμού.

Άρθρο 4- Κατάθεση προσφορών

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται στο πρωτόκολλο ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά (Οδός 
Κυδωνίας  29, Τ.Κ. 73135 Χανιά) με την προϋπόθεση ότι θα έχουν φθάσει στην Υπηρεσία μας το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού. Οι εν λόγω προσφορές 
πρωτοκολλούνται έτσι ώστε να αποδεικνύεται η ημερομηνία παραλαβής και παραδίδονται στην 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από τη 
διακήρυξη.

Οι προσφορές μπορεί επίσης να κατατίθενται απ' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την ημέρα 
και ώρα  διενέργειας του διαγωνισμού από τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο.  

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, ο αντιπρόσωπος θα 
πρέπει να φέρει μαζί του συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρημένη 
για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 5- Γλώσσα διενέργειας διαγωνισμού

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.(Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 
4412/2016)

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) 

Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 
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Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και 
η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του 
ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 
Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας 
προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το 
νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από 
το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-
10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 
Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

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

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

Άρθρο 6- Συμμετοχή στο διαγωνισμό

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν:

α. Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που ασκούν μέσα στην χώρα ή έξω απ’ αυτήν το εμπορικό       
επάγγελμα, που είναι σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας το τρέχον έτος του διαγωνισμού 
και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει 
τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε 
στην Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της 
Ουρουγουάης, καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς 
συμφωνίες με την Ε.Ε.

β. Οι νόμιμοι, ειδικά εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή Νομικών 
προσώπων όπου στα φυσικά πρόσωπα η ειδική εξουσιοδότηση θα προκύπτει είτε με θεωρημένη 
εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής είτε με ειδικό πληρεξούσιο.

γ. Συνεταιρισμοί.

δ. Ενώσεις προμηθευτών (ή κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Οι ενώσεις προμηθευτών (ή Κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής στο διαγωνισμό, υπό την επιπλέον των άνω προϋπόθεση ότι στην προσφορά τους 
αναγράφεται επί ποινή αποκλεισμού το ποσοστό συμμετοχής κάθε συμμετέχοντα προμηθευτή στο 
κοινό σχήμα, καθώς και το ειδικό μέρος του δημοπρατούμενου αντικειμένου με το οποίο θα 
ασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης.

Οι ενώσεις προμηθευτών που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό δεν υποχρεούνται να λάβουν 
νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Οι ενώσεις προμηθευτών σε περίπτωση 
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που επιλεγούν ως Ανάδοχος θα πρέπει υποχρεωτικά πριν την υπογραφή της σύμβασης, να 
προσκομίσουν συμβολαιογραφική πράξη σύστασης Κοινοπραξίας, υπογεγραμμένη από τους 
νόμιμους εκπροσώπους των κοινοπρακτούντων επιχειρήσεων ή/και φυσικών προσώπων όπου 
ρητά και κατ’ ελάχιστον θα διατυπώνονται:

α) ότι τα μέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται εξ’ ολοκλήρου προς την Αναθέτουσα Αρχή για 
οποιαδήποτε υποχρέωση της Κοινοπραξίας σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια,

β) η έδρα της Κοινοπραξίας, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων ή/και τα φυσικά πρόσωπα 
που κοινοπρακτούν και ο κοινός εκπρόσωπος αυτών,

γ) τα ποσοστά συμμετοχής καθεμιάς από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις ή/και φυσικών 
προσώπων στην Κοινοπραξία και το ειδικότερο μέρος του δημοπρατούμενου αντικειμένου που θα 
εκτελέσει έκαστη εξ΄ αυτών.

Άρθρο 7- Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους παρακάτω λόγους (άρθρο 73  Ν.4412/2016). 

Οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να 
καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν 
προσωρινοί ανάδοχοι.

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

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

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

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

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής, 
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

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

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 
του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης.

Ή εάν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) 
πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και 
ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. [H περίπτ. γ' της παρ. 2 
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του άρθρου73 του Ν.4412/2016 προστέθηκε με την παρ. Α.1 του άρθρου 39 του Ν. 4488/17 (ΦΕΚ 
137/13.09.2017 τεύχος A').]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

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

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

4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης,  το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίου, 

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

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

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

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
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(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

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

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

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

Η αθέτηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, 
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου συνιστούν σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.

5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 

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

  7. Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις 
περιπτώσεις του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 της παραγράφου 1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε 
πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της 
παραγράφου 4 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

Άρθρο  8- Σύνταξη προσφορών

Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο) 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν γραπτή προσφορά προς την επιτροπή, έως την  
προθεσμία που ορίζεται στην παρούσα, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά επί ποινή 
αποκλεισμού:

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται επί ποινή αποκλεισμού. Το 
ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί υπεύθυνη δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των 
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη 
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ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε κάποια από τις καταστάσεις των άρθρων 73,74 και 75 
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης. 

Οι υποψήφιοι θα το  βρουν σε επεξεργάσιμη μορφή doc ως Παράρτημα Γ .

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες των Κατευθυντηρίων Οδηγιών 
15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23 (Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή 
είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ).

Οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να 
καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν 
προσωρινοί ανάδοχοι.

Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να  συμπληρώσει και να υποβάλει 
ένα ΤΕΥΔ.

Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης πρέπει να συμπληρωθεί και να 
υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ.

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της αξίας, τότε 
υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και χωριστό ΤΕΥΔ εκ μέρους 
του/των υπεργολάβου/ων.

 Το ΤΕΥΔ  υπογράφεται(άρθρ.79Α ν.4412/2016):

Στις περιπτώσεις ατομικής επιχείρησης από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής.

Στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης  (ΕΠΕ), Ιδωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών 
(ΙΚΕ), και προσωπικών εταιρειών ( ΟΕ και ΕΕ) από τους διαχειριστές

Στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ) από τον νόμιμο εκπρόσωπο όπως προκύπτει από το 
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης 
συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 
φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
(ν.4497/2017 ΦΕΚ Α’ 171/17).

Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο) 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο τεύχος  «Απαιτήσεις – Τεχνικές Προδιαγραφές» κεφάλαιο  4. 
Τεχνική Προσφορά  του Παραρτήματος Α της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων 
υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω 
Παράρτημα.
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Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο) 

Η Τιμή θα δίνεται ευρώ

Θα πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στο 
Παράρτημα Α

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

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

 Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται

Αντιπροσφορές δεν γίνονται  δεκτές και εφόσον υπάρξουν απορρίπτονται ως απαράδεκτες

Άρθρο   9 - Υποβολή προσφορών

Η κατάθεση προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε  γνώση των γενικών, 
ειδικών όρων της διακήρυξης και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχεται  
πλήρως και ανεπιφύλακτα, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους Διαγωνισμούς, περί 
διάρκειας ισχύος της προσφοράς 120 ημερών και ότι η προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι την 
ολοκλήρωση της υπηρεσίας.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα 
αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ»

(δηλαδή: επωνυμία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, τηλέφωνο, email, fax)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΥΠΟΨΙΝ:  ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης κοινού  σε  θέματα Περιβαλλοντικών 
Κινδύνων και Πολιτικής Προστασίας στην περιοχή Β.Α.Α. του Δήμου Χανίων»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:   …………. 

«Να μην ανοιχθεί από το Πρωτόκολλο»

Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων 
των μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους.
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Προσφορές  που  υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. 

Μέσα στον φάκελο προσφοράς  τοποθετούνται:

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» που 
περιλαμβάνει τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά συμμετοχής που περιγράφονται στο άρθρο 8Α.

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνει

τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με  τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά που περιγράφονται στο άρθρο 8Β.

(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»  περιλαμβάνει

την οικονομική προσφορά του υποψήφιου όπως περιγράφεται στο άρθρο 8Γ. 
  

Απ' έξω οι φάκελοι θα γράφουν ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα ίδια στοιχεία με εκείνα του 
φακέλου προσφοράς.

Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, 
αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και 
σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η 
ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 
(παρ.8β άρθρου 43 ν.4605/2019 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ.4 Ν.4609/19)

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους 
εκπροσώπους τους.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από  τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν 
απαιτείται σχετική θεώρηση

Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από 
εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Άρθρο 10 - Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 120 ημερών, το 
οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού και η 
προσφερόμενη τιμή  ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας. Προσφορές που δεν είναι 
σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο προσφέρων δεν έχει 
δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι 
σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων χάνει κάθε 
δικαίωμα για κατακύρωση.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της 
σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι (άρθρ.97 
παρ.4 ν.4412/2019 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4608/2019 άρθρ33 παρ.3)
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Άρθρο  11- Εγγυήσεις

1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

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

3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.

4. Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον 
αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον 
Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 
(στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) 
τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και και την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της 
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το 
ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων 
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

5. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύμβασης.

6. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

7. Οι προσφέροντες μπορούν να κάνουν χρήση του υποδείγματος της εγγυητικής επιστολής 
καλής εκτέλεσης,  του παραρτήματος Β της παρούσας

Άρθρο 12 - Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται 
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μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της 
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής 
των προσφορών.

Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (Πρβλ άρθρο 100 παρ. 4 του ν. 
4412/2016).  H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της 
αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 
του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης η 
οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της 
διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.   Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω 
προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο 
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από 
το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

Άρθρο 13 - Αξιολόγηση προσφορών

Η αξιολόγηση των  προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. 

Ανάδοχος κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή χωρίς τον ΦΠΑ και  η 
προσφορά του είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών.

Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους. 

1. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και 
των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της 
Επιτροπής διαγωνισμού.

2. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ορισμένη ημερομηνία και ώρα. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία 
των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν 
γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από 
αυτούς (παρ.1 αρ.100 Ν 4412/16).

3. Αρχικά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από 
την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική 
προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής. 

Ακολούθως, η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και συντάσσει 
πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την 
αποδοχή  των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης.
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Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές, 
τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητούν από τους προσφέροντες ή 
υποψήφιους οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να 
υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο 
ΤΕΥΔ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να 
αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας 
όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης (άρθρο 102 του ν. 4412/2016 (Α’ 
147) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του Ν.4782/09-03-2021).

4. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, αποσφραγίζονται οι 
σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές και 
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι 
της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

5. Το αποτέλεσμα των ανωτέρω σταδίων, που μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, 
επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής    
σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.  

6.  Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 
4412/2016.

Άρθρο  14 - Δικαιολογητικά κατακύρωσης- Αποδεικτικά Μέσα

Μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο) και τον καλεί να 
υποβάλει εντός ορισμένης προθεσμίας που θα του οριστεί, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης 
και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2016) όλων 
των δικαιολογητικών του άρθρου 7: Λόγοι αποκλεισμού  της παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχεία 
για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73,74 ν. 4412/2016 και για την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως78 του ν. 4412/2016. 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα ακόλουθα:

α)  Απόσπασμα ποινικού μητρώου,, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με τους 
λόγους αποκλεισμού του άρθρου 7.1. της παρούσας. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά ιδίως:
   - στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (ΙΚΕ)  και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε. ), τους διαχειριστές,

    - στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 73 παρ.1 Ν.4412/2016) 

Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη 
βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι 
καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια 
από τις καταδίκες αφορά αδίκημα που θα μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του 
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διαγωνιζομένου, προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το 
αδίκημα αφορά τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 7.1. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την 
ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές  για το απασχολούμενο σε 
αυτούς προσωπικό (κύριους και επικουρικούς).
γ)  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) 
από τα οποία να προκύπτουν ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις 
του  που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους 
οργανισμούς . Οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ.2 Ν.4412/2016). Η ασφαλιστική 
ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα  ως 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Για τον λόγο 
αυτό απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές.
 Τα πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το 
χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν 
εκδοθεί έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (φορολογική 
ενημερότητα), (άρθρο 73 παρ.2 Ν.4412/2016) Τα πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας 
πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή τους,
Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι 
οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και 
τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 
4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι

ε) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από 
το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. (άρθρο 80 παρ.2 Ν.4412/2016, όπως 
συμπληρώθηκε από την παρ.Α2 του άρθρου 39 του Ν.4488/2017)

Διευκρινίζεται ότι Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. ΕΞ-184471/2018/10001/31.05.2018 έγγραφο της 
Επιθεώρησης Εργασίας, από την Παρασκευή 25-05-2018 έχει ενεργοποιηθεί στην πύλη του ΣΕΠΕ 
(sepenet.gr) η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αίτησης και αυτοματοποιημένης απάντησης 
σχετικά με την χορήγηση Πιστοποιητικού της παρ. 2γ του αρ. 73, Ν. 4412/2016. Οι εγγεγραμμένοι 
χρήστες για την διευκόλυνση και την άμεση εξυπηρέτηση τους μπορούν να χρησιμοποιούν την 
ηλεκτρονική υπηρεσία για την έκδοση του εν λόγω εγγράφου. 
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Σε περίπτωση μη προσκόμισης του ανωτέρω πιστοποιητικού από την παραπάνω Διεύθυνση, και 
μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού από τον ανωτέρω φορέα, οι οικονομικοί 
φορείς υποχρεούται να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει ότι δεν συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού από τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης της περίπτωσης γ' της 
παραγράφου 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 ήτοι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

Για τις περιπτώσεις συμμετοχής σε σύναψη δημοσίων συμβάσεων οικονομικών φορέων που δεν 
απασχολούσαν προσωπικό, για το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, δεν προκύπτει η έκδοση του ανωτέρω 
πιστοποιητικού, εφόσον δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 2γ' του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016. Για την απόδειξη του ανωτέρω λόγου έχει εφαρμογή η παρ.2 του άρθρου 80 του 
ίδιου νόμου.

στ)  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει για τη 
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 7: Λόγοι αποκλεισμού παράγραφος 4  της 
παρούσας  (παραγρ. 4 του άρθρ.73 του Ν 4412/2016 ) 
ζ) Ειδικά για το εδάφιο β) παργρ 4 άρθρ 7 της παρούσας: Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής έκδοσης τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη 
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία. Τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 
υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το 
αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο 
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της 
έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση 
των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. 
Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 
εκκαθάριση. 
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με εκτύπωση της καρτέλας  “Στοιχεία 
Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή τους.

η) Βεβαίωση / πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού  ή εμπορικού μητρώου που τηρούνται 
στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του σ' 
αυτό καθώς και το ειδικό επάγγελμά του,  ως απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της 
επαγγελματικής δραστηριότητας (παρ.2 άρθρ. 75 Ν. 4412/2016)

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της καταλληλότητας για 
την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες 
διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος (Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του 
ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του ν. 4605/2019)
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θ) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, Για την απόδειξη της νόμιμης 
εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και 
υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε 
αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το 
οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του (Πρβλ. 
παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. 
α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019) Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη 
νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η 
υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του 
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες 
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και 
η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν 
όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Διευκρινίσεις :

- Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του παρόντος άρθρου γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά 
την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

 - Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του παρόντος άρθρου γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά 
την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης (παράγρ.12 
άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθ 43 παρ. 7, περ. α, υποπερ. αδ’ του 
ν. 4605/2019). 

 - Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται από  
τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση:

Στις περιπτώσεις ατομικής επιχείρησης από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής.
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Στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών 
Εταιρειών (ΙΚΕ), και προσωπικών εταιρειών ( ΟΕ και ΕΕ) από τους διαχειριστές

Στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ) οι υπεύθυνες δηλώσεις από τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο 

 - Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων 
αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 
αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς 
της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω 
ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες 
βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων 
αντιγράφων.

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:

 Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). «Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.» [παρ. 14 του άρθρου 107 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 
171/13.11.2017 τεύχος Α')].  Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι 
οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες 
διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.) 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 
τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) 
του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα 
όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014

 Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 
από    πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 
εμπρόθεσμα στην Επιτροπή διαγωνισμού.
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 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπεβλήθησαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, 
αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το 
οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη 
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες 
αρχές.( Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρ 43 
παρ.12β ν.4605/2019)
Εφόσον τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ζητηθούν μετά τις 1/6/2021, θα εφαρμοστούν οι 
διατάξεις του άρθρου 103, όπως τροποποιήθηκαν (σύμφωνα με το έγγραφο της ΕΑΔΗΣΥ με 
αρ.πρ. 2339/16-4-2021 «Διευκρινίσεις ως προς επιμέρους διατάξεις του ν. 4782/2021 (A’ 36). 
Τροποποίηση του ν. 4412/ 2016 και άλλες διατάξεις».
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη 
απόφασης  είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Το αποτέλεσμα 
του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνεται με την απόφαση κατακύρωσης.(παρ.6 
αρ.103 Ν.4412/16).

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

Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Η 
απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των 
προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης.

Άρθρο 15 - Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότησή της προς την 
Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει: 

α) Την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής μέχρι και 50% ή για 
μεγαλύτερη ποσότητα κατά 30%. Το ποσοστό αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% της 
προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (παρ.1 αρ.105 
Ν.4412/16). 

β) Τη ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών 
προδιαγραφών.

γ) Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών.

Άρθρο 16 - Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που 
δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν. 4412/2016, εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, επί αποδείξει.  Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 
127 του Ν.4412/2016.
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Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.

Στη συνέχεια ο Δήμος προσκαλεί  τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού 
θέτοντάς του προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση 
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται.

Άρθρο 17   Διάρκεια Σύμβασης 

Η ανάθεση των υπηρεσιών συνολικά θα διαρκέσει εννέα μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, 
μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, και δύναται να παραταθεί με αντίστοιχη 
παράταση του έργου  Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δύναται να τροποποιηθεί έπειτα από 
αιτιολογημένη αίτηση του αναδόχου ή της αναθέτουσας αρχής. Για την περίπτωση παράτασης θα 
ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία του Ν. 4412/2016. 
. Η αναθέτουσα αρχή έχει δυνατότητα προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου 
32 παρ. 6 του ν. 4412/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών στον ανάδοχο της παρούσας σύμβασης, 
οι οποίες συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών με τις υπό ανάθεση υπηρεσίες, με 
την τήρηση των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων του ως άνω άρθρου. 

Άρθρο 18 - Παρακολούθηση της σύμβασης 

 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την    
καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-Πολιτική Προστασία )  η οποία μεταξύ 
άλλων θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην 
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για 
ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της 
σύμβασης, υπό τους όρους των άρθρων 217 και 132 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 19- Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

Άρθρο 20 - Υπεργολαβία

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν
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 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων 
της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου 
αναδόχου.

Άρθρο 21 - Πληρωμή – Κρατήσεις

1. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι δαπάνες δημοσίευσης αρχικής και επαναληπτικής, τα έξοδα 
μεταφοράς, παράδοσης, και όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

2. Η συμβατική αξία  θα πληρωθεί  στον ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή, την υποβολή 
ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου και όλων των από το νόμο απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 
τριάντα  (30) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή 
(οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθρ.1 παρ.Ζ,5 υποπαρ.Ζ.5 του Ν.4152/2013 (Άρθρο 
4 οδηγίας 2011/7 της ΕΕ), καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση 
από τον συμβασιούχο

Άρθρο 22 - Επανάληψη Διαγωνισμού - Νομικό πλαίσιο

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να ματαιώσει 
τον παρόντα διαγωνισμό οποτεδήποτε κρίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο, αζημίως δι΄ αυτόν  

ή να αποφασίσει:

- την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή 
- την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, 
πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. (άρθρο 106 παρ.5 Ν.4412/2016) 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα απόφαση έχουν εφαρμογή  οι σχετικές 
διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3852/2010 και του Ν. 3463/2006 όπως ισχύουν. 

Άρθρο 23 - Δημοσίευση – Πληροφορίες

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής στη διεύθυνση (URL):   www.chania.gr  στην διαδρομή: Προκηρύξεις 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και δημοσιεύεται στον τοπικό τύπο (σε 
εφημερίδα που εκδίδεται και έχει τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 68 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 ύστερα από 
την τροποποίησή του με το άρθρο 18 του Ν. 4469/2017.
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Οι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς με επιστολή είτε μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας, συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά 
με τα έγγραφα του διαγωνισμού και το περιεχόμενο της διακήρυξης μέχρι και 12 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών δηλ. έως και την 02 /06/2021. Αιτήματα 
παροχής πληροφοριών και διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω ημερομηνίας, ως 
εκπρόθεσμα δεν εξετάζονται.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει εγγράφως σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν, το 
αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνίας υποβολής Προσφορών δηλ. 
έως και την  10 /06 /2021.                                               

Η παρούσα Διακήρυξη μαζί με τα συνημμένα τεύχη της, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής 
διατίθεται  από την Αναθέτουσα Αρχή, δηλαδή το Δήμο Χανίων (οδός Κυδωνίας, Αρ. 29, Τ.Κ. 
73135, Πληροφορίες  Γρ. Προμηθειών τηλ. 2821341760) κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες ή την 
ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων στην διεύθυνση:   www.chania.gr.

                                                    

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α

 Περιγραφή Υπηρεσίας - Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Έντυπο 
Οικονομικής Προσφοράς
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση : Γρηγορίου Ε’ 50, Χανιά Κρήτης 
Ταχ. Κωδ. 73135               
Πληρ.:  Δασκαλάκη Μαρία 
Τηλ.:    28213 -  41738                              

www.chania.gr,  email: dimos@chania.gr  , mdaskalaki@chania.gr
          

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης κοινού  σε  θέματα Περιβαλλοντικών 

Κινδύνων και Πολιτικής Προστασίας στην περιοχή Β.Α.Α. του Δήμου Χανίων.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.490,00€ € άνευ ΦΠΑ 24%

Πηγή χρηματοδότησης:

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο

του ΕΠ «Κρήτη» 2014-2020 (κωδικός της ΣΑΕΠ 2020 ΕΠ0021003)

ΚΩΔ. MIS (ΟΠΣ):5060324

CPV: 79822500-7, 79810000-5, 35261000-1, 79951000-5





Σελίδα 29 από 77

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ .................................................................................................................................2
1. Εγκριτικές Αποφάσεις....................................................................................................................3
2. Χρηματοδότηση ..............................................................................................................................4
3. Βασικά στοιχεία της πράξης ..........................................................................................................4
3.1 Στρατηγική ΒΑΑ Δήμου Χανίων...................................................................................................4
3.2.  Σκοπός & Σύντομη περιγραφή της Πράξης .................................................................................5
4. Τεχνική Προσφορά .........................................................................................................................7
4.1   Ελάχιστες Προϋποθέσεις Ικανότητας – Επάρκειας.................................................................7
4.2.Τεχνική Περιγραφή ....................................................................................................................12
4.2.1. Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ1): Σχεδιασμός, παραγωγή και διανομή ενημερωτικών εντύπων .....12
4.2.2 Πακέτο Εργασίας 2(ΠΕ2): Οργάνωση, παραγωγή και διανομή του Οικογενειακού  Σακιδίου 
Έκτακτης Ανάγκης  Πολιτικής Προστασίας ( Σ.Ε.Α..Π.Π.) ..............................................................15
4.2.3. Πακέτο Εργασίας 3(ΠΕ3): Σχεδιασμός, Κατασκευή και Τοποθέτηση Πληροφοριακών 
Πινακίδων Πολιτικής Προστασίας.....................................................................................................16
4.2.3.a. Γενικά ....................................................................................................................................16
4.2.3.b.  Καθορισμός Θέσεων τοποθέτησης πινακίδων πολιτικής προστασίας .................................17
4.2.3.c.  Τεχνικές προδιαγραφές ενημερωτικών πινακίδων πολιτικής προστασίας ...........................19
4.2.4.Πακέτο Εργασίας 4 (ΠΕ4 ):  Υλοποίηση Εκπαιδευτικού προγράμματος επιμόρφωσης πολιτών 
σε θέματα πολιτικής προστασίας και πρώτων  βοηθειών ..................................................................22
5.Δημιουργία Πρωτογενούς Υλικού- εκτυπώσεις .........................................................................24
6. Προϋπολογισμός ...........................................................................................................................26
7. Χρονοδιάγραμμα ...........................................................................................................................28
8. Κριτήριο Ανάθεσης .......................................................................................................................29





Σελίδα 30 από 77

1. Εγκριτικές Αποφάσεις

1. Την με αρ. πρωτ. 1711/10-03-2017 (ΑΔΑ: 6ΠΩΩ7ΛΚ-ΛΧΚ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης 
για την έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Η Αναζωογόνηση του 
Αστικού Κέντρου Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής» (Revitalizing the Core for 
Development – RECODE) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την με αρ. πρωτ. 3794/27-07-2017 (ΑΔΑ: 70737ΛΚ-3ΨΚ) κωδ. ΒΑΑ_ch_1 (Α/Α ΟΠΣ: 2251), 
Πρόσκληση του Ε.Π. Κρήτη 2014 – 2020 με τίτλο: «Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ Χανίων – Ομάδα Α’». 

3. Την με αρ. πρωτ. 5968/20-12-2017 (ΑΔΑ: Ω6Χ67ΛΚ-3Υ4) κωδ. ΒΑΑ_ch_1 (Α/Α ΟΠΣ: 2251), 1η 
Τροποποίηση της Πρόσκλησης του Ε.Π. Κρήτη 2014 – 2020 με τίτλο: «Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ 
Χανίων – Ομάδα Α’». 

4. Την με αρ. πρωτ. 3043/02-08-2018 (ΑΔΑ: 75ΘΚ7ΛΚ-Χ5Ω) κωδ. ΒΑΑ_ch_1 (Α/Α ΟΠΣ: 2251), 2η 
Τροποποίηση της Πρόσκλησης του Ε.Π. Κρήτη 2014 – 2020 με τίτλο: «Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ 
Χανίων – Ομάδα Α’». 

5. Την υπ’ αριθ 134/2020 ΑΔΣ (ΑΔΑ:  ΨΦΞΘΩΗ5-ΚΡΔ)Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Χανίων με θέμα την Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Δράσεις 
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης κοινού σε θέματα Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Πολιτικής 
Προστασίας» στα πλαίσια της με Κωδικό Πρόσκλησης κωδ. ΒΑΑ_ch_1 (Α/Α ΟΠΣ: 2251) στο Ε.Π. 
Κρήτη 2014-2020. 

6. Την υπ’ αριθ 148/2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6ΝΑΚΩΗ5-95Τ ) Απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής 
Χανίων με θέμα την Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Δράσεις 
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης κοινού σε θέματα Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Πολιτικής 
Προστασίας» στα πλαίσια της με Κωδικό Πρόσκλησης κωδ. ΒΑΑ_ch_1 (Α/Α ΟΠΣ: 2251) στο Ε.Π. 
Κρήτη 2014-2020. 

7. Υπ’ αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΑ/ΤΠΚΑΜ/125578/86506/1661/547/17-04-2018 Απόφασης της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων (ΑΔΑ: 6ΕΩ94653Π4-ΑΕΒ). 

8. Υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΚΡ/123871/13451/767/2-04-2018 Απόφασης της Υπηρεσίας 
Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης (ΑΔΑ: 6ΔΨΣ4653Π4-3ΗΝ) 

9. Την υπ’ αριθ’ 638/13-12-2017 Απόφαση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής 

10. Με αριθμ.Πρωτ.2574/18-06-2020 (ΑΔΑ:6ΤΣΧ7ΛΚ-430)  Απόφαση  της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας 
Κρήτης περί   Ένταξης της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Β.Α.Α ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»  με 
Κωδικό ΟΠΣ 5060324  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020»
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11. Την υπ’ αριθ.347/2020(ΑΔΑ:ΩΡΘΜΩΗ5-ΨΗΑ)  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Χανίων περί έγκρισης υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Δράσεις ενημέρωσης – 
ευαισθητοποίησης κοινού σε θέματα Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Πολιτικής Προστασίας» με 
Κωδικό ΟΠΣ 5060324  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020»

12. Την υπ.αρ.Πρωτ.200076/10-09-2020 ( ΑΔΑ:ΨΡΥΛ7ΛΚ-Τ04)  Απόφαση του  Περιφερειάρχη Κρήτης  περί 
έγκρισης διάθεσης πίστωσης της πράξης «Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης κοινού σε 
θέματα Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Πολιτικής Προστασίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5060324 και Κ.Α. 
2020ΕΠ00210033 της ΣΑΕΠ 0021 της Περιφέρειας Κρήτης.   

13. Το από  21/01/2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔ Περιφέρειας Κρήτης περί 
σύμφωνης γνώμης για την δημοπράτηση της πράξης 
 
14. Την εγγραφή της πράξης στον προϋπολογισμό του Δήμου Χανίων έτους 2021  με Κ.Α 
02.10.69.6117.025,  02.10.69.6117.026,  02.10.69.6117.027,  02.10.69.6117.028  ( 87/2021 
Απόφαση ΔΣ( ΑΔΑ: ΩΦΒΖΩΗ5-ΡΧ6)

2. Χρηματοδότηση
Η ανάθεση των υπηρεσιών   αποτελεί το υποέργο1  της αντίστοιχης πράξης, η οποία εντάχθηκε 
στο Ε.Π «Κρήτη» 2014-2020 (ΑΔΑ:6ΤΣΧ7ΛΚ-430)  στον Άξονα Προτεραιότητας «Βιώσιμη Ανάπτυξη 
με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 
στην Κρήτη» του Ε.Π. «Κρήτη» . 
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ «Κρήτη» 2014-2020 (με Κ.Α. 
2020ΕΠ00210033(ΟΠΣ 5060324) κωδικός της ΣΑΕΠ 0021 της Περιφέρειας Κρήτης και έχει 
εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020  του Δήμου Χανίων στους Κ.Α. 
:02.10.69.6117.025,  02.10.69.6117.026,  02.10.69.6117.027,  02.10.69.6117.028 . 

3. Βασικά στοιχεία της πράξης 
3.1 Στρατηγική ΒΑΑ Δήμου Χανίων
Η εγκεκριμένη με την υπ. αριθμ 1711/ 10-3-2017, ΑΔΑ: 6ΠΩΩ7ΛΚ-ΛΧΚ Απόφαση Περιφερειάρχη 
Κρήτης, Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Χανίων με τίτλο: «Η 
Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής» 
(Revitalizing the Core for Development – RECODE), έχει ως βασικό στόχο να αντιμετωπιστούν 
διαπιστωμένα προβλήματα/ ανάγκες και να αξιοποιηθούν δυνατότητες που προκύπτουν με βάση 
χαρακτηριστικά της περιοχής, αλλά και κατευθύνσεις χωρικών και αναπτυξιακών πλαισίων. 

Μέσα από αυτή προκύπτουν συνθέσεις και συνέργειες επιμέρους στοιχείων και λειτουργιών, που 
επιτρέπουν την ανάδειξη και προβολή της σύνθετης εικόνας του πολιτισμού με το περιβάλλον και 
την καινοτομία για την ανάπτυξη του Αστικού Κέντρου των Χανίων. 

Η ΣΒΑΑ έχει τρείς (3) βασικούς άξονες στρατηγικής (ΑΣ): 
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ΑΣ1: Προστασία, Διασύνδεση και Προβολή χαρακτηριστικών πολιτιστικού, ιστορικού και φυσικού 
περιβάλλοντος και ένταξη στο τουριστικό προϊόν (Protect –Promote) 

ΑΣ2: Κοινωνική Ενδυνάμωση (Sociο Economic Intergration) 

ΑΣ3: Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα (Support and Sell)

Ειδικότερα ο ΑΣ1 διακρίνεται από τέσσερα (4) βασικά πεδία στρατηγικής (ΠΣ): 

• ΠΣ1-Πράσινο δίκτυο διαδρομών πολιτισμού – τουρισμού 

• ΠΣ2-Βελτίωση του κυκλοφοριακού και διευκόλυνση της κίνησης πεζών 

• ΠΣ3-Προβολή, Ενημέρωση 

• ΠΣ4-Βελτίωση των χαρακτηριστικών του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με όρους 
προστασίας των φυσικών πόρων και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής 

Ειδικότερα στο 4ο Πεδίο Στρατηγικής (ΠΣ4), εντάσσονται δράσεις που αφορούν  «Επενδύσεις για 
την ενίσχυση των μηχανισμών Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών & Δράσεις Ενημέρωσης – 
Ευαισθητοποίησης του Κοινού σε θέματα Περιβαλλοντικών Κινδύνων & Πολιτικής Προστασίας» 
(5.b.ch.2) στο πλαίσιο του οποίου θα υποβληθεί η πράξη με τίτλο «Δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης κοινού σε θέματα περιβαλλοντικών κινδύνων και πολιτικής προστασίας 
στην περιοχή Β.Α.Α του Δήμου Χανίων» 

Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 72.527,60€ 
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%.

3.2.  Σκοπός & Σύντομη περιγραφή της Πράξης 
Η συγκεκριμένη πράξη «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ Β.Α.Α ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»  
μέσα από κατάλληλες δράσεις στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε 
θέματα περιβαλλοντικών κινδύνων και πολιτικής προστασίας. 

Οι δράσεις αυτές εντάσσονται στα προπαρασκευαστικά μέτρα πολιτικής προστασίας που 
συμβάλλουν στην πρόληψη, στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και στην άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση 
φυσικών καταστροφών όπως προσδιορίζονται στα Γενικά Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων 
Αναγκών που έχει εκπονήσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με τα ακρωνύμια 
«Εγκέλαδος», «Δάρδανος» και «Ιόλαος» για τους σεισμούς, τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές 
αντίστοιχα.  

Η απόκτηση γνώσεων αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης, η προβολή ενδεδειγμένων πρακτικών 
αναφορικά με τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες 
αλλά και στους επισκέπτες της πόλης και καθιστά πιο εύκολο το έργο των αρμόδιων αρχών 
Πολιτικής Προστασίας που είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση των εκτάκτων αναγκών

Ειδικότερα περιλαμβάνει τα κάτωθι πακέτα εργασίας: 

Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Πακέτο Εργασίας 1 ( ΠΕ1) Σχεδιασμός,  Παραγωγή και Διανομή Ενημερωτικών εντύπων  
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Πακέτο Εργασίας 2 (ΠΕ2) Οργάνωση, παραγωγή και διανομή του Οικογενειακού Σακιδίου 
Έκτακτης Ανάγκης  Πολιτικής Προστασίας ( Σ.Ε.Α..Π.Π.)

Πακέτο Εργασίας 3( ΠΕ3) Σχεδιασμός, κατασκευή και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων 
πολιτικής προστασίας

Πακέτο Εργασίας 4( ΠΕ4) Υλοποίηση Εκπαιδευτικού προγράμματος Επιμόρφωσης πολιτών σε 
θέματα πολιτικής προστασίας και πρώτων βοηθειών  

Το 1ο Πακέτο Εργασίας(ΠΕ1) αφορά στο σχεδιασμό, παραγωγή και διανομή έντυπου 
πληροφοριακού, ενημερωτικών φυλλαδίων με τις οδηγίες αυτοπροστασίας  για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, πληροφορίες τοπικού ενδιαφέροντος πολιτικής προστασίας 
που αφορούν στην περιοχή ΒΑΑ  

Το  2ο Πακέτο Εργασίας αφορά στις οδηγίες κατάρτισης του οικογενειακού σχεδίου έκτακτης 
ανάγκης.  Παράλληλα θα προωθηθεί πιλοτικά η δράση οργάνωσης, παραγωγής και διανομής του 
Οικογενειακού Σακιδίου Έκτακτης Ανάγκης σε ομάδες στόχους όπως οι μαθητές των σχολείων οι 
οποίοι αποτελούν πηγές πληροφόρησης των οικογενειών τους αλλά και εν δυνάμει ενεργοί 
πολίτες. 

Το  3ο Πακέτο Εργασίας (ΠΕ3)  αφορά στον σχεδιασμό, κατασκευή και τοποθέτηση ενημερωτικών 
πινακίδων πολιτικής προστασίας σε κοινόχρηστους χώρους εντός της περιοχής ΒΑΑ που 
αποτελούν χώρους βραχείας παραμονής του πληθυσμού μετά από μια φυσική καταστροφή 
(χώροι καταφυγής).

Το 4ο Πακέτο Εργασίας(ΠΕ4) αφορά στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
επιμόρφωσης πολιτών, στελεχών του Δήμου, οικογενειών  σε θέματα πολιτικής προστασίας και Α 
βοηθειών .

Ανάμεσα στα ΠΕ1,2,3  υπάρχει άμεση συσχέτιση και αλληλεξάρτηση αφού  τα έντυπα που θα 
παραχθούν από το ΠΕ1 θα εμπεριέχονται στο Οικογενειακό Σακίδιο έκτακτης ανάγκης (ΠΕ2). 
Επίσης το υλικό που θα παραδώσει ο Δήμος στον ανάδοχο και θα αφορά στους χάρτες με τους 
χώρους καταφυγής θα δεχθεί την κατάλληλη επεξεργασία από αυτόν προκειμένου  να 
ενσωματωθεί  τόσο στα έντυπα που θα παραχθούν από το ΠΕ1  αλλά και στις πληροφοριακές 
πινακίδες που θα τοποθετηθούν στους χώρους καταφυγής στο πλαίσιο του  ΠΕ3. Επομένως  τα 
ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3 αποτελούν την ΟΜΑΔΑ Α των παραδοτέων και  θα πρέπει να υποβληθεί για αυτά 
μία κοινή προσφορά και το ΠΕ4 την ΟΜΑΔΑ Β για την οποία δύναται να υποβληθεί ξεχωριστή 
προσφορά.   

Να αναφερθεί επίσης ότι οι προτεινόμενες ενέργειες  με την παρούσα πράξη  βρίσκονται σε 
εναρμόνιση με το ρόλο και τις αρμοδιότητες Πολιτικής Προστασίας που έχουν αποδοθεί στους 
Δήμους ως τοπικοί φορείς πολιτικής προστασίας οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί με την 
αρμοδιότητα περαιτέρω διάχυσης και ενημέρωσης των πολιτών αναφορικά με τους γενικές 
οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης των φυσικών κινδύνων αλλά και ειδικές πληροφορίες 
αναφορικά με τις τοπικές συνθήκες της περιοχής των Β.Α.Α. (π.χ. χώροι συγκέντρωσης 
πληθυσμού μετά από σεισμό), 

Στο σχεδιασμό της εν λόγω δράσης έχουν  ληφθεί υπόψη  τα χαρακτηριστικά του οικιστικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που χαρακτηρίζουν την περιοχή των ΒΑΑ στην οποία 
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συμπεριλαμβάνεται η Παλιά Πόλη, το Εμπορικό Κέντρο, πλήθος εκπαιδευτικών κτηρίων, η 
λειτουργία δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών καθώς και η μεγάλη τουριστική επισκεψιμότητα, 
ιδιαίτερα κατά  τη θερινή περίοδο. 

Στην συνέχεια περιγράφεται αναλυτικότερα οι ανωτέρω ενέργειες  και παρέχεται ο ενδεικτικός 
προϋπολογισμός και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. 

4. Τεχνική Προσφορά 
Η τεχνική προσφορά για την ανάθεση των υπηρεσιών της αναφερόμενης στο θέμα πράξης θα 
πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός των άλλων, επί ποινή αποκλεισμού τα:
Α) ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

α) Επάρκεια οργανωτικής δομής και ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών
β) Επάρκεια εμπειρίας εκτέλεσης συναφών αντικειμένων
γ) Επάρκεια Ομάδας Έργου

Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Σύμφωνα με το κεφάλαιο “Τεχνική Περιγραφή”.

Γ) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΩΝ

4.1   Ελάχιστες Προϋποθέσεις Ικανότητας – Επάρκειας 
Όπως προαναφέρθηκε (παρ. 3.2) προσφορές θα υποβληθούν ενιαία για τα ΠΕ1, ΠΕ2 και ΠΕ3  
λόγω της συσχέτισης, της αλληλεπίδρασης και της χρονικής αλληλουχίας μεταξύ των  
παραδοτέων  ενώ για το  ΠΕ4 δύναται να υποβληθεί ξεχωριστή προσφορά  η οποία, σε κάθε 
περίπτωση,  θα είναι σε εναρμόνιση με τους ισχύοντες κανόνες και περιορισμούς που τυχόν θα 
είναι σε εφαρμογή λόγω της πανδημίας του covid-19. 

Τα ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3 συνιστούν την   ΟΜΑΔΑ Α    και το ΠΕ4 την ΟΜΑΔΑ Β  της πράξης. 

Για την ανάθεση των υπηρεσιών της εν θέματι Πράξης, εκτός από τις απαιτήσεις της σχετικής 
νομοθεσίας απαραίτητα είναι συνολικά και τα κάτωθι, τα οποία απαιτούνται για την επάρκεια 
του υποψήφιου  αναδόχου . 

α) Επάρκεια οργανωτικής δομής και ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών 

Έκαστος  υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, 
προκειμένου να διασφαλισθεί η επιτυχής και απρόσκοπτη εκτέλεση της σύμβασης καθώς και η 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Για την τεκμηρίωση – απόδειξη αυτής είναι απαραίτητο υποχρεωτικά να προσκομίσει κατ’ 
ελάχιστον τα κάτωθι :

 Αναλυτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου (επιχειρηματική 
δομή, τομείς δραστηριότητας, κλάδοι εξειδίκευσης, υλικοτεχνική υποδομή, 
απασχολούμενο προσωπικό, ιστορικό και τα κύρια βήματα ανάπτυξης)
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β) Επάρκεια εμπειρίας εκτέλεσης συναφών αντικειμένων

Λόγω του ιδιαιτέρου αντικειμένου των υπηρεσιών ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να έχει 
ολοκληρώσει με επιτυχία ένα (1) τουλάχιστον αντίστοιχο έργο, τα τελευταία πέντε  (5) έτη  για τα 
Πακέτα Εργασίας 1,2,3, της ΟΜΑΔΑΣ Α ενώ  ειδικά για το Πακέτο Εργασίας 4 (ΟΜΑΔΑ Β)  να έχει 
ολοκληρώσει με επιτυχία δύο (2) τουλάχιστον αντίστοιχα έργα την τελευταία πενταετία .

Σημειώνεται ότι: 

1. Ολοκλήρωση με επιτυχία ενός έργου νοείται ως, η εντός αρχικού χρονοδιαγράμματος, εντός 
του αρχικού προϋπολογισμού, εντός των προδιαγραφών ποιότητας, ολοκλήρωση αντίστοιχου 
έργου.

2. Αντίστοιχο έργο, για τον υποψήφιο Ανάδοχο της ΟΜΑΔΑΣ Α ( ΠΕ 1,2,3),  θεωρείται ένα έργο  στο 
οποίο περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στο σχεδιασμό και παραγωγή έντυπου/ 
πληροφοριακού  υλικού που σχετίζεται με δράσεις ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης των πολιτών σε 
θέματα περιβάλλοντος, πολιτισμού,   πολιτικής προστασίας  στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου 
έργου. 
Για τον υποψήφιο ανάδοχο της ΟΜΑΔΑΣ Β (ΠΕ4) αφορά στην υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων 
για Α βοήθειες και Πολιτική Προστασία σε   φορείς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα. 
Νοείται ότι σε περίπτωση υποβολής προσφοράς ενιαία για την ΟΜΑΔΑ Α και ΟΜΑΔΑ Β ο υποψήφιος 
ανάδοχος θα πρέπει να πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις στο σύνολο τους ( 1) & (2)

Για την τεκμηρίωση – απόδειξη  της επάρκειας είναι απαραίτητο υποχρεωτικά να προσκομίσει 
κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι:

α) τη σύμβαση και 

β) τη βεβαίωση ολοκλήρωσης του αντικειμένου της

γ) τη συμπλήρωση του κάτωθι πίνακα (αντίστοιχων έργων) 

Πίνακας 4.1Α. : Πίνακας αντίστοιχων έργων  ΟΜΑΔΑΣ Α 

Α/
Α

Αναθέτουσ
α Αρχή

Τίτλο
ς 

Έργου

Συνοπτική 
Περιγραφ

ή του 
Έργου

Διάρκεια 
Εκτέλεση
ς Έργου

Προϋπολογισμό
ς έργου χωρίς 

ΦΠΑ

Σύμβασ
η

Βεβαίωση 
ολοκλήρωσης
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Πίνακας 4.1Β. : Πίνακας αντίστοιχων έργων  ΟΜΑΔΑΣ Β 

Α/
Α

Αναθέτουσ
α Αρχή

Τίτλο
ς 

Έργου

Συνοπτική 
Περιγραφ

ή του 
Έργου

Διάρκεια 
Εκτέλεση
ς Έργου

Προϋπολογισμό
ς έργου χωρίς 

ΦΠΑ

Σύμβασ
η

Βεβαίωση 
ολοκλήρωσης

Σημειώνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και 
αξιοπιστίας των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, τους 
οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος.

γ) Επάρκεια Ομάδας Έργου

Έκαστος υποψήφιος ανάδοχος στην τεχνική προσφορά του υποχρεούται να υποβάλλει 
ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα διοίκησης και υλοποίησης του έργου, περιγράφοντας με 
σαφήνεια την οργάνωση και το προσωπικό που θα διαθέσει, με αναλυτική αναφορά του 
αντικειμένου και του χρόνου απασχόλησης τους στο έργο.  Θα πρέπει να διαθέτει ανθρώπινο 
δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του 
Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. 

Ειδικότερα  τα μέλη του αναδόχου ανάλογα την ΟΜΑΔΑ  για την οποία θα υποβάλουν προσφορά 
( ΟΜΑΔΑ Α ή  ΟΜΑΔΑ Β) απαιτείται να καλύπτουν  κατ’ ελάχιστον τις εξής απαιτήσεις: 

Πίνακας 4.2. : Πίνακας απαιτήσεων μελών Ομάδων  Έργου 

ΟΜΑΔΑ Αριθμός 
Μελών

Θέση στην 
Ομάδα Έργου – 

Ειδικότητα
Απαιτούμενα προσόντα

Α,Β 1 Υπεύθυνου Έργου 
(project manager)

Υπάλληλος ή στέλεχος, με αποδεδειγμένη 
επαγγελματική εμπειρία που αποκτήθηκε σε 
διαχείριση έργων σε τουλάχιστον ένα (1) έργο 
συγχρηματοδοτούμενο την τελευταία 5ετία 

Α 1 Γραφίστας

Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ( ή άλλης 
ισότιμης σχολής του εξωτερικού) στη γραφιστική 
με   αποδεδειγμένη εμπειρία  σε τουλάχιστον ένα  
(1) έργο  συγχρηματοδοτούμενο την τελευταία 
5ετία  
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Β 4
Πιστοποιημένος 
εκπαιδευτής για 

Α βοήθειες 

Επαγγελματίες υγείας  με πιστοποίηση από 
εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς  και  με  
αποδεδειγμένη εμπειρία σε (2) τουλάχιστον  
σεμινάρια  για Α βοήθειες την τελευταία 5ετία. 

Β 2

Πιστοποιημένος 
εκπαιδευτής για 

θέματα πολιτικής 
προστασίας και 

Επαγγελματίες στον τομέα της πολιτικής 
προστασίας ( π.χ.  από σώματα ασφαλείς, υγεία, 
τοπ. αυτοδιοίκηση κ.ά)  με πιστοποίηση από 
εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς  και με 
αποδεδειγμένη εμπειρία σε δύο (2)  τουλάχιστον  
σεμινάρια επιμόρφωσης σχετικά με το 
αντικείμενο της  Πολιτικής Προστασίας  την 
τελευταία 5ετία 

Διευκρινίζεται ότι:

(α) είναι αποδεκτό ένα μέλος της ομάδας έργου να καλύπτει έως δύο από τις ανωτέρω 
απαιτήσεις π.χ. το μέλος με  γνώσεις Α βοηθειών που είναι το ίδιο με γνώσεις πολιτικής 
προστασίας. 

(β)είναι αποδεκτή εμπειρία εκπαιδευτή που έχει αποκτηθεί από υλοποίηση σεμιναρίων σε Α 
βοήθειες και πολιτική προστασία ανεξαρτήτως φορέα που έχει πραγματοποιηθεί( δημόσιο ή 
ιδιωτικό).   

Για την τεκμηρίωση των ανωτέρω απαραίτητο είναι απαραίτητο υποχρεωτικά να  
προσκομισθούν: 

1. τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών της Ομάδας Έργου 
2. συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση για το αληθές τους. Σε περίπτωση που σε κάποια από 

τις Ομάδες Έργου ( Α , Β) περιλαμβάνονται στελέχη που δεν συνδέονται με εξαρτημένη σχέση 
εργασίας με τον προσφέροντα, είναι αναγκαία η προσκόμιση υπεύθυνων δηλώσεων των 
προσώπων αυτών, στις οποίες θα δηλώνεται ότι

 υπάρχει σχετική συμφωνία συνεργασίας με τον προσφέροντα, 
 ότι δεν συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε άλλη προσφορά για τον 

ίδιο διαγωνισμό και
  ότι αποδέχονται τους όρους του διαγωνισμού (δεν απαιτείται το γνήσιο της 

υπογραφής).
3. Συμπληρωμένος πίνακας των στελεχών και εξωτερικών συνεργατών που συμμετέχουν  σε κάθε 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Α,Β,) ανά ομάδα  έργου σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

Πίνακας 4.3. : Πίνακας  στελεχών και εξωτερικών συνεργατών κάθε Ομάδας Έργου  ( Α,Β,) 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Στελέχους Θέση στην Ομάδα 
Έργου Αρμοδιότητες/ Καθήκοντα

ΟΜΑΔΑ  ΕΡΓΟΥ Α 
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1

2

…..

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ Β 

1

2

….

 Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να τεκμηριώσει τις ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις 
συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του εντός του φακέλου “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” τα 
απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης.  

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα ανωτέρω απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης ή από τα 
υποβαλλόμενα δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η συνδρομή των ελάχιστων προϋποθέσεων 
συμμετοχής, η προσφορά ανά περίπτωση   απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση 
υποβολής κοινής προσφοράς, οι άνωθεν ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής πρέπει να 
προκύπτουν αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 

4.2.Τεχνική Περιγραφή 
4.2.1. Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ1): Σχεδιασμός, παραγωγή και διανομή ενημερωτικών 

εντύπων  
Συνδυάζοντας τις κατευθύνσεις, τις οδηγίες και το πληροφοριακό υλικό που έχει εκδώσει  η 
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) αλλά και άλλοι επίσημοι 
φορείς πολιτικής προστασίας όπως ο Οργανισμός Αντισεισμικής Πολιτικής (ΟΑΣΠ) (www.oasp.gr)
αναφορικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτων φαινομένων και συνθηκών καθώς και τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης του Σχεδίου ΒΑΑ Δήμου Χανίων, πρόκειται 
να σχεδιασθούν, εκδοθούν και διανεμηθούν ενημερωτικά φυλλάδια.

Τα εν λόγω φυλλάδια στόχο έχουν να ενημερώσουν, τόσο τους μόνιμους κατοίκους, όσο και τους 
επισκέπτες, σχετικά με τους πλέον ενδεδειγμένους τρόπους πρόληψης για την αποφυγή 
εκδήλωσης μιας φυσικής καταστροφής λόγω αμέλειας, προετοιμασίας αντιμετώπισης δυνητικών 
φυσικών  κινδύνων  αλλά και των ενεργειών αυτοπροστασίας  σε περίπτωση εκδήλωσης 
εκτάκτων αναγκών.   

Φαινόμενα, που δύναται να συμπεριληφθούν, συνοδευόμενα από σχετικές οδηγίες πρόληψης, 
αυτοπροστασίας και αντιμετώπισης, είναι τα εξής:
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 Σεισμός - Τσουνάμι
 Έντονα Καιρικά Φαινόμενα: Καταιγίδες, Άνεμοι, Καύσωνας, Χιονόπτωση
 Πυρκαγιά
 Πλημμύρα

Ειδικές πληροφορίες, οι οποίες δύναται να συμπεριληφθούν και αφορούν συγκεκριμένα στην 
περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου ΒΑΑ Δήμου Χανίων, είναι οι εξής:

 Χώροι Συγκέντρωσης – Καταφυγής & Πρώτων Βοηθειών
 Θέση και Στοιχεία Επικοινωνίας Σημαντικών Υπηρεσιών
 Δυνητικά Τρωτές Περιοχές ανά Φαινόμενο (π.χ. τσουνάμι – παραλιακό μέτωπο, 

πυρκαγιά – δάσος Αγ. Ματθαίου, κλπ.) 
 Κατευθύνσεις Μετακίνησης  & Παραμονής (π.χ. διαθέσιμοι κλιματιζόμενοι χώροι σε 

περίπτωση καύσωνα)

Το πρωτογενές  υλικό όσον αφορά στις γενικές πληροφορίες θα αντληθεί από το πληροφοριακό 
υλικό που έχουν δημοσιεύσει καθ’ ύλην αρμόδιοι για το σκοπό αυτό φορείς όπως η Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ, www.civilprotection.gr, ο Οργανισμός Αντισεισμικού 
Σχεδιασμού (ΟΑΣΠ, www.oasp.gr) προκειμένου να εξασφαλιστεί το αξιόπιστο των πληροφοριών. 
Όσον αφορά στις Ειδικές πληροφορίες αυτές θα διατεθούν από την Αναθέτουσα Αρχή στον 
Ανάδοχο. 

Η σχεδίαση και η επιμέλεια της έκδοσης θα γίνει από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με την 
Αναθέτουσα Αρχή - Δήμο Χανίων.  Για το σκοπό αυτό  ο  Ανάδοχος θα διαθέτει εξειδικευμένο 
γραφίστα που θα αναλαμβάνει την γραφιστική επιμέλεια του περιεχομένου των εντύπων και την 
σύνθεση αυτών. 

Πριν την αναπαραγωγή των  φυλλαδίων έντυπο δείγμα αυτών θα διατεθεί στην Αναθέτουσα 
Αρχή για έλεγχο. 
Ο τελικός καθορισμός του περιεχομένου και της μορφής των φυλλαδίων θα πραγματοποιηθεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή – Δήμο Χανίων σε συνεργασία με τον Ανάδοχο.  Ενδείκνυται να 
ζητηθεί η γνώμη και να ληφθούν υπόψη τυχόν υποδείξεις άλλων εμπλεκόμενων υπηρεσιών σε 
θέματα πολιτικής προστασίας (π.χ. Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,) 

Έντυπο δείγμα των ενημερωτικών φυλλαδίων θα αποσταλεί προς έγκριση από την Αναθέτουσα 
αρχή – Δήμο Χανίων στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης το αργότερο ένα 
(1) μήνα πριν από την προβλεπόμενη ολοκλήρωση της συγκεκριμένης δράσης. Έπειτα από την 
έγκρισή τους θα γίνει η ανατύπωση των εντύπων. 

Τα προαναφερόμενα έντυπα θα έχουν τις εξής προδιαγραφές:

Γενικό Έντυπο Α
Ένα πολυσέλιδο έγχρωμο φυλλάδιο 40 σελίδων, με γενικές, αλλά και τοπικού ενδιαφέροντος 
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πληροφορίες, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, θα δημιουργηθεί και θα παραχθεί τόσο στην 
Ελληνική, όσο και στην Αγγλική γλώσσα. Η διάθεσή του θα πραγματοποιηθεί σε κεντρικά σημεία 
της περιοχής παρέμβασης του Σχεδίου ΒΑΑ Δήμου Χανίων. Για τα φυλλάδια της Αγγλικής 
γλώσσας η διάθεση θα επικεντρωθεί σε ‘τουριστικού ενδιαφέροντος” σημεία, ενώ για τα 
φυλλάδια της Ελληνικής σε σχολεία, δεχόμενοι ότι τα παιδιά αποτελούν ικανούς 
“πληροφοριοδότες” των οικογενειών τους και φυσικά τις μελλοντικές κοινωνίες, οι οποίες πρέπει 
έγκαιρα να εκπαιδευτούν σε θέματα πολιτικής προστασίας. 
Τα ακριβή χαρακτηριστικά του Γενικού Έντυπου Α συνοψίζονται ως εξής:

Χαρακτηριστικά Περιγραφή
Είδος Εργασιών Σχεδίαση / Επιμέλεια και Εκτύπωση Πολυσέλιδων 

Ενημερωτικών Φυλλαδίων
Ποσότητα 7.000 τεμάχια στην Ελληνική γλώσσα

2.000 τεμάχια στην Αγγλική γλώσσα
Μέγεθος Α5
Αριθμός Σελίδων 36 (εσωτερικές) + 4 (εξώφυλλο) = 40 συνολικά σελίδες
Χρώμα Έγχρωμο
Τύπος Εξωφύλλου Χαρτόνι γυαλιστερό 300gr
Τύπος Εσωτερικών Σελίδων Χαρτί γυαλιστερό 150gr

Ειδικό Έντυπο Braille
Για την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης ατόμων με αναπηρία στην πληροφόρηση και 
επικοινωνία, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020 (http:// 
www.pepkritis.gr/wp-content/uploads/2016/05/EO_2014-2020_v30_5.pdf), έντυπο υλικό θα 
δημιουργηθεί και θα παραχθεί και σε γραφή Braille. Συγκεκριμένα, μέρος της παρεχόμενης 
πληροφορίας του Γενικού Εντύπου Α θα “μεταφραστεί” στην εν λόγω γραφή και θα 
συμπεριληφθεί σε ειδικό φυλλάδιο, το οποίο θα εκτυπωθεί, σύμφωνα με τις ειδικές 
προδιαγραφές, που απαιτούνται. Θα διατεθεί σε συλλογικούς φορείς τυφλών, σε κεντρικά 
σημεία της περιοχής παρέμβασης του Σχεδίου ΒΑΑ Δήμου Χανίων ή κατόπιν αιτήματος 
απευθείας σε μεμονωμένα άτομα.
Τα ακριβή χαρακτηριστικά των Ειδικών Εντύπων  συνοψίζονται ως εξής:

Χαρακτηριστικά Περιγραφή
Είδος Εργασιών Επιμέλεια και Εκτύπωση Πολυσέλιδων Ενημερωτικών 

Φυλλαδίων στην γραφή Braille
Ποσότητα 500 τεμάχια 
Μέγεθος 30,5 x 21,5 cm
Αριθμός Φύλλων 20 (εσωτερικά) + 2 (εξώφυλλο) = 22 συνολικά φύλλα
Τύπος Εσωτερικού Φύλλου Χαρτί μπεζ 140gr
Τύπος Εξώφυλλων Χαρτί  έγχρωμο 140gr
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Γενικό Έντυπο Β
Ένα έγχρωμο φυλλάδιο 10 σελίδων, με ειδικές οδηγίες για την κατάστρωση Οικογενειακού 
Σχεδίου Δράσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης 
οικογενειακού Σακιδίου Έκτακτης Ανάγκης (ΣΕΑ), στην Ελληνική, είτε θα διατεθεί μαζί με το 
Γενικό Έντυπο Α, είτε θα ενσωματωθεί στον εξοπλισμό της δράσης “Οργάνωση Σακιδίου Έκτακτης 
Ανάγκης (ΣΑΕ)” (βλ. Πακέτο Εργασίας 2)
Τα ακριβή χαρακτηριστικά των Γενικών Εντύπων Β συνοψίζονται ως εξής:

Χαρακτηριστικά Περιγραφή
Είδος Εργασιών Σχεδίαση / Επιμέλεια και Εκτύπωση Πολυσέλιδων 

Ενημερωτικών Φυλλαδίων
Ποσότητα 5.000 τεμάχια στην Ελληνική γλώσσα
Μέγεθος Α5
Αριθμός Σελίδων 6 (εσωτερικές) + 4 (εξώφυλλο) = 10 συνολικά σελίδες
Χρώμα Έγχρωμο
Τύπος Εξωφύλλου Χαρτόνι γυαλιστερό 300gr
Τύπος Εσωτερικών Σελίδων Χαρτί γυαλιστερό 150gr

4.2.2 Πακέτο Εργασίας 2(ΠΕ2): Οργάνωση, παραγωγή και διανομή του 
Οικογενειακού  Σακιδίου Έκτακτης Ανάγκης  Πολιτικής Προστασίας ( 
Σ.Ε.Α..Π.Π.)

Στα πλαίσια της πρόληψης και της αντιμετώπισης εκτάκτων συνθηκών σε ατομικό επίπεδο με την 
εν θέματι ενέργεια προτείνεται η οργάνωση/προετοιμασία ενός Σακιδίου Έκτακτης Ανάγκης 
Πολιτικής Προστασίας (ΣΕΑΠΠ) και η διανομή του σε ομάδες στόχους. Συγκεκριμένα  για την 
ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών προς αυτήν την κατεύθυνση, πρόκειται να 
διανεμηθεί ενδεικτικός βασικός εξοπλισμός ενός ΣΕΑΠΠ, ο οποίος μαζί με τα γενικά έντυπα Α & Β 
του  προηγούμενου πακέτου εργασίας (ΠΕ1) θα δώσει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, αλλά και 
το έναυσμα στους πολίτες να ακολουθήσουν τις προτεινόμενες παγκοσμίως ενέργειες πρόληψης.
Ο παρεχόμενος εξοπλισμός για την οργάνωση ενός ΣΕΑ θα περιλαμβάνει:

 Σακίδιο Έκτακτης Ανάγκης 
 Γενικό  Έντυπο Α & Β 
 Φακό  
 Μαγνητάκι  ψυγείου με πληροφορίες πολιτικής προστασίας (τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης) 
 Σφυρίχτρα 

Πιο αναλυτικά:
Σακίδιο 
Σακίδιο πλάτης με κορδόνια  με ενισχυμένες γωνίες, με τρύπες για ρυθμιζόμμενα κορδόνια. 
Μέγεθος σακιδίου 34,5χ45εκ, χωρητικότητας 7,5L, ελαφρύ από πολυεστέρα 210D.    
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Συμπεριλαμβάνεται τετράχρωμη εκτύπωση λογότυπου του Επιχειρησιακού Προγράμματος,  της 
Πολιτικής Προστασίας και του Δήμου Χανίων  (σύμφωνα με τον οδηγό δημοσιότητας του ΕΣΠΑ) 
Φακός 

Χειροκίνητος φακός LED ο οποίος φορτίζει με δυναμό χειρός. Φτιαγμένος από ανθεκτικό 
πλαστικό, διαθέτει ιμάντα μεταφοράς, φωτεινότητας 12000MCD.

Μαγνητάκι 

με χρήσιμες πληροφορίες πολιτικής προστασίας (πχ τηλέφωνα υπηρεσιών εκτάκτων  αναγκών)  
 Διαστάσεις :   7εκ Χ10εκ, εύκαμπτο πάχους 1 εκ., με στρογγυλεμένες γωνίες 
 Τετραχρωμία Πλαστικοποίηση: gloss
 Τεμάχια: 5.000

Σφυρίχτρα με κορδόνι 
Πλαστική σφυρίχτρα με κορδόνι σε διάφορα χρώματα,  5.000τεμάχια 
ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Α & Β 
Μέσα στο σακίδιο θα δοθούν και τα έντυπα Α& Β που θα έχουν προκύψει στα πλαίσια του 
Πακέτου Εργασίας 1 ( ΠΕ 1) . 

4.2.3. Πακέτο Εργασίας 3(ΠΕ3): Σχεδιασμός, Κατασκευή και Τοποθέτηση 
Πληροφοριακών Πινακίδων Πολιτικής Προστασίας. 

4.2.3.a. Γενικά 

Για την ενημέρωση των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής παρέμβασης του Σχεδίου ΒΑΑ 
Δήμου Χανίων, σχετικά με τους προβλεπόμενους χώρους συγκέντρωσης  και βραχείας 
παραμονής μετά από σεισμό (χώροι καταφυγής) προβλέπεται η σήμανση αυτών, με 
πληροφοριακές πινακίδες Πολιτικής Προστασίας.
Οι τεχνικές προδιαγραφές των ενημερωτικών πινακίδων πολιτικής προστασίας  μελετήθηκαν στο 
πλαίσιο της Υπηρεσίας «Σήμανση και ενημέρωση για τη θέση και το περιεχόμενο των 
πολιτιστικών- ιστορικών και φυσικών πόρων περιοχής ΒΑΑ Δήμου Χανίων» η οποία εκπονήθηκε 
από την αρχιτέκτονα Μηχ/κό Κυριακάκη Ευτυχία στο πλαίσιο της  59356/12-10-2017 σύμβασης.  
Επιλέχθηκε να μελετηθούν οι εν θέματι πινακίδες στο πλαίσιο της ανωτέρω Υπηρεσίας 
προκειμένου να εξασφαλιστεί  η  ενιαία αντιμετώπιση του συνόλου της φυσικής σήμανσης που 
θα  τοποθετηθεί  σε  διάφορα σημεία της περιοχής  των Β.Α.Α. με στόχο να αναδειχθούν στοιχεία 
της πολιτιστικής, ιστορικής και φυσικής φυσιογνωμίας του αλλά και να δοθούν, με τον πλέον 
ενδεδειγμένο τρόπο, χρήσιμες πληροφορίες στους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης, όπως 
αυτές της πολιτικής προστασίας, με γνώμονα την αισθητική προσαρμογή και την αρμονική  
ένταξη τους στο ευρύτερο Ιστορικό- Μνημειακό- Φυσικό περιβάλλον της περιοχής. 
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι θέσεις των ενημερωτικών πινακίδων της ανωτέρω υπηρεσίας 
έλαβε τις προβλεπόμενες εγκρίσεις και συγκεκριμένα :

του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ( Σ.Α.) ( αρ. πρωτ.638/13-12-2017)

Της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων ( ΑΔΑ: 6ΕΩ94653Π4-ΑΕΒ)
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Της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών έργων Κρήτης ( ΑΔΑ: 6ΔΨΣ4653Π4-3ΗΝ)

Οι κοινόχρηστοι χώροι που θα τοποθετηθούν οι πινακίδες έχουν προσδιοριστεί στο πλαίσιο της 
Υπηρεσίας «Σύνταξη- ψηφιοποίηση και εισαγωγή στο σύστημα GIS χώρων καταφυγής πολιτικής 
προστασίας και πιλοτική πρότυπη οργάνωση τους» με ανάδοχο τον κ. Βεγλιρή Μιχαήλ. 
Οι χώροι που προσδιορίστηκαν με την  ανωτέρω υπηρεσία εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Σχέδιο 
Διαχείρισης Κινδύνων του Δήμου Χανίων που εγκρίθηκε με την  792/2017 Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου. 
Οι χώροι καταφυγής του Δήμου έχουν ενταχθεί στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) του 
Δήμου,, στην ιστοσελίδα του Δήμου στην θεματική ενότητα που αφορά στους κατοίκους  και 
στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότηταw Χανίων στα links : http://gis2.chania.gr/,
https://www.chania.gr//katoikoi/politikhprost/politikh-prostasia.html.
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IUFIHvcMh1BBsrD5k6gMpf7.
mfH7irXE&ll=35.495124934275914%2C24.04435250000006&z=12.

4.2.3.b.  Καθορισμός Θέσεων τοποθέτησης πινακίδων πολιτικής προστασίας 
Οι Πληροφοριακές Πινακίδες θα τοποθετηθούν σε δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους, όπως 
πλατείες, πάρκα, πεζόδρομοι που διαθέτουν προσβασιμότητα από ΑΜΕΑ και έχουν επιλεγεί στα 
πλαίσια της καταγραφής των χώρων καταφυγής πληθυσμού μετά από φυσική καταστροφή 
(σεισμό, πυρκαγιά) και έχουν ενσωματωθεί στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας περί 
Διαχείρισης Κινδύνων του Δήμου Χανίων. Την αρμοδιότητα για την εύρεση, οργάνωση και 
πληροφόρηση για τους ανωτέρω χώρους φέρει ο  Δήμος Χανίων όπως προκύπτει από την κείμενη 
νομοθεσία και από τις οδηγίες τις Γενικής Γραμματείας Πολιτικής  Προστασίας  
Οι Χώροι αυτοί στην περιοχή Β.Α.Α. του Δήμου Χανίων αποτυπώνονται στο συνημμένο 
απόσπασμα  χάρτη Χ1   και στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Αντίγραφο χάρτη Χ1  από τις θεματικές διαδρομές του Δήμου στον οποίο περιλαμβάνονται και οι χώροι καταφυγής πληθυσμού 
μετά  από σεισμό. 

Χώροι συνάθροισης ( καταφυγής)  κοινού μετά από φυσική καταστροφή στην περιοχή ΒΑΑ Δήμου Χανίων 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΩΡΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1 CH1 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  1 ΠΛΑΤΕΙΑ 1866 ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

2 CH2 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  2 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

3

CH3 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  3
ΠΑΡΚΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ 

ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΗ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΗ

4 CH4 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  2 ΠΑΡΚΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ 
ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

5 CH5 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  3 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

6 CH6 ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ  2 ΔΥΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ - ΡΩΣΙΚΟ 
ΚΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

7 CH7 ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ  3 ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

8
CH8 ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ  4 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

ΚΡΗΤΗΣ
9

CH9 ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ  5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 
& 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ

10 CH10 ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ  6 ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΚΑΜΙΑ

11 CH11 ΝΕΑ ΧΩΡΑ  1 ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

12 CH12 ΝΕΑ ΧΩΡΑ  2 ΠΑΡΚΟ ΣΕΛΙΝΟΥ & ΧΑΟΥ ΠΑΡΚΟ

13 CH16 ΠΑΧΙΑΝΑ    1 ΦΡΑΓΚΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

14
CH23 ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ  1

ΠΕΡΙΒ. ΧΩΡΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΧΑΝΙΩΝ 

ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ  - 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ / ΠΑΡΚΟ

15
CH24 ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ  2

ΠΡΟΑΥΛΙΟ  "ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΥΛΟΥ" & ΔΑΣΑΚΑΙ ΝΟΤΙΑ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 
ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
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16
CH25 ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ  3 ΠΑΡΚΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 

ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗ  ΠΑΡΚΟ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ

17
CH30 ΑΜΠΕΡΙΑ  3 ΠΑΛΑΙΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ  

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Στο τμήμα που δεν είναι το ιατρικό 

κέντρο

18
CH31 ΑΜΠΕΡΙΑ  4 ΑΓΙΟΣ  ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΚΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ

19
CH32 ΧΑΛΕΠΑ  1 Ι. ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΑΥΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

20
CH33 ΧΑΛΕΠΑ  3 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

21
CH34 ΧΑΛΕΠΑ  4 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ, ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΥΛΕΙΟΙ 

ΧΩΡΟΙ

22
CH35 ΧΑΛΕΠΑ  5 ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ & 

ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ ΠΑΡΚΟ

Η επιλογή της ακριβούς θέσης γίνεται με γνώμονα βασικούς κανόνες ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
δεν προκαλείται :

– Οπτική όχληση σε μνημεία και σύνολα μνημείων. 

– Παρεμπόδιση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών. 

– Παρεμπόδιση λειτουργίας άλλων χρήσεων.

– Παρεμπόδιση άλλων υφιστάμενων πινακίδων.

Πινακίδες ανάλογου περιεχομένου έχουν τοποθετηθεί ήδη στα περισσότερα από τα ανωτέρω 
σημεία το 2006 από την πρώην Ν.Α. Χανίων οι οποίες όμως έχουν καταστραφεί και δεν 
καθίστανται δυνατό να αντληθεί η πληροφορία για την οποία τοποθετήθηκαν. 

4.2.3.c.  Τεχνικές προδιαγραφές ενημερωτικών πινακίδων πολιτικής προστασίας 
Στα πλαίσια της υπηρεσίας «Σήμανση και ενημέρωση για τη θέση και το περιεχόμενο των 
πολιτιστικών- ιστορικών και φυσικών πόρων περιοχής ΒΑΑ Δήμου Χανίων» προτάθηκε η 
πληροφοριακή πινακίδα, Τύπος P1  

Η κατασκευή του σκελετού stand της πινακίδας είναι από μαύρη λαμαρίνα πάχους 3 χιλ. Το stand 
έχει σχήμα Π σε όψη, ύψους 2,10μ. και πλάτους 0,60μ. και μήκους 0,10μ. Το Π διατρέχει 
λαμαρίνα σχήματος Τ.  Το Τ σχήμα προκύπτει από την αντιδιαμετρική τοποθέτηση 2 γωνιών Γ 
που ενδιάμεσα τους παρεμβάλλεται μεταλλικό δικτύωμα. Οι διαστάσεις των Γ αποτυπώνονται 
στα συνημμένα σχέδια. Πάνω στο Τ σχήμα υπάρχει το ενσωματωμένο  δικτύωμα μεταλλικό 
τύπου ντεμπλουγέ με ρομβοειδής οπές. Το δικτύωμα αποτελεί την «πλάτη» της επιφάνειας 
στήριξης της έντυπης πινακίδας. Έντυπη πινακίδα μπορεί να τοποθετηθεί και στις δύο όψεις. Η 
έντυπη πινακίδα χάρτης πλάτους 0,58μ. και ύψους 1,10 μ. μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί και 
να αντικατασταθεί επάνω στο μεταλλικό πλέγμα. Τμήματα πινακίδας είναι δυνατόν να 
προσαρμόζονται με επιπλέον πληροφορίες αφού η όψη του μεταλλικού πλέγματος βοηθάει να 
μην υπάρχει κενό στο Stand.  Η βάση του Stand θα βιδώνεται σε σταθερό   έδαφος. 
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Το κάτω μέρος του Π θα βιδώνεται σε  σταθερό έδαφος με σιδερογωνιές και ειδικά μεταλλικά 
κυλινδρικά στελέχη με σπείρωμα (μπουλόνια). Όπου το έδαφος δεν είναι σταθερό, θα 
δημιουργείται τοπικά στα 2 κάτω μέρη του Π   υποδομή –δάπεδο από άοπλο σκυρόδεμα.   

Η βαφή που θα χρησιμοποιηθεί για τον μεταλλικό σκελετό της κατασκευής είναι ματ υψηλής 
αισθητικής, σειράς Classic Ores & Nomble metal finishes χρώματος Zinc Ancienne  ειδικής αντοχής 
και αντιδιαβρωτικής προστασίας με εφαρμογή σε 2 στρώσεις. Οι μεταλλικές επιφάνειες-
λαμαρίνες πριν χρωματισθούν θα πρέπει να έχουν καθαριστεί, να μην είναι οξειδωμένες, και να 
έχουν περαστεί με αντισκωριακό PRIMER.   

Η έντυπη πληροφορία της πινακίδας θα είναι ψηφιακής εκτύπωσης σε αυτοκόλλητο  βινύλιο που  
θα προσαρμοσθεί σε φύλλο λαμαρίνας πάχους 1 χιλ.  στην οποία θα έχει επικολληθεί και φύλλο 
PVC. 

 Όλες οι μεταλλικές επιφάνειες καθώς και το πληροφοριακό ταμπλό  θα προστατευθούν επιπλέον 
με την εφαρμογή υλικού βιοδιασπώμενου άχρωμου μη κολλώδες τύπου TP FX 133/7  
polyconcetrated  που θα επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό χωρίς την αισθητική αλλοίωση της 
επιφάνειας. 

Η κοπή των μετάλλων για την δημιουργία των μεταλλικών εξαρτημάτων σε κάθε περίπτωση θα 
γίνει με μηχανικά μέσα. Οι  τομές πρέπει να είναι επίπεδες και ομαλές και κάθε τελική μεταλλική 
επιφάνεια να είναι λεία και ομαλή χωρίς προεξοχές, χωρίς εμφανείς ραφές-συγκολλήσεις κλπ.  
και να εφαρμόζει στους συνδέσμους με ακρίβεια. Οι γωνίες θα είναι κομμένες σε εργαστήριο 
που διαθέτει κατάλληλο κόφτη μετάλλων. Αν υφίσταται άλλη πινακίδια του Δήμου στο ίδιο 
σημείο θα εξετάζεται η απομάκρυνση της.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι πιστοποιημένα με CE
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4.2.4.Πακέτο Εργασίας 4 (ΠΕ4 ):  Υλοποίηση Εκπαιδευτικού προγράμματος 
επιμόρφωσης πολιτών σε θέματα πολιτικής προστασίας και πρώτων  βοηθειών  
Στόχος είναι η παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων με εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα 
διαχείρισης περιβαλλοντικών κινδύνων (π.χ. πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες κλπ) σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και πρώτων βοηθειών σε πολίτες, 
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εργαζόμενους και παιδιά προσφέροντας βασικές γνώσεις πρώτων Βοηθειών στον 
προνοσοκομειακό χώρο προκειμένου οι συμμετέχοντες να δύνανται να ανταποκριθούν σε 
απειλητικά για τη ζωή  περιστατικά έκτακτης ανάγκης. 

Ειδικότερα αφορούν στις παρακάτω ενότητες :

Α. Γενικά για θέματα Πολιτικής προστασίας (πρόληψη και αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και 
τεχνολογικών κινδύνων) 

 Γενικός κανονισμός Πολιτικής προστασίας 

 Σύγχρονες φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές 

 Μέτρα πρόληψης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών 

 Αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών 

 Εθελοντισμός και πολιτική προστασία 

 Υπηρεσίες Εκτάκτων Αναγκών 

Β. Βασική Εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες  

1. Ασφάλεια χώρου και προνοσοκομειακό περιβάλλον 

2. Μέτρα  και μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) 

3. Βασική υποστήριξη της ζωής (ενήλικα) 

4. Καρδιαναπνευστική αναζωογόνηση –ΚΑΡΠΑ (ενήλικα) 

5. Αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής -ΑΕΑ ( ενήλικα) 

6. Τοποθέτηση θύματος σε θέση ανάνηψης 

7. Αντιμετώπιση πνιγμονής  (απόφραξη αεραγωγού) 

8. Αντιμετώπιση Αιμορραγιών 

9. Αντιμετώπιση εγκαυμάτων 

10. Αντιμετώπιση επιληπτικής κρίσης 

11. Ενημέρωση υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης 

Γ. Βασική εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών  για γονείς  και παιδιά 

1. Ασφάλεια χώρου και προνοσοκομειακό περιβάλλον 

2. Θέση ανάνηψης 

3. Επείγουσα τηλεφωνική κλήση (166/112) 

4. Βασική υποστήριξη της ζωής (ΚΑΡΠΑ)

5. Αντιμετώπιση αποφραγμένου αεραγωγού (πνιγμονή)  

6. Αντιμετώπιση Αιμορραγιών 

7. Αντιμετώπιση εγκαυμάτων 

8. Αντιμετώπιση επιληπτικής κρίσης 

9. Αντιμετώπιση δηλητηριάσεων 
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10. Οικιακό κυτίο πρώτων  βοηθειών 

11. Τηλέφωνα άμεσης ανάγκης  

12. Ιατρονομικά θέματα Α βοηθειών 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα διεξαχθούν σε χώρους του Δήμου Χανίων εντός της περιοχής 
Β.Α.Α, εύκολα προσβάσιμους από το κοινό και θα διαθέτουν την υποδομή για την κάλυψη 
εκπαιδευτικού προγράμματος τουλάχιστον 60 ατόμων . 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στα εκπαιδευτικά προγράμματα θα φέρουν όλα τα 
απαραίτητα πιστοποιητικά ασφαλείας (CE, FDA) και θα είναι φιλικά προς τον άνθρωπο και το 
περιβάλλον. Επίσης τυχόν υλικά που φέρουν στόμια κλπ θα είναι αποστειρωμένα και εν γένει θα 
πληρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής.  

Η εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και γενικότερα η οργάνωση των σεμιναρίων θα υλοποιηθούν 
τηρουμένων των πρωτοκόλλων που έχει θέσει η πανδημία του covid- 19,  προσαρμοσμένα στους  
κανόνες και περιορισμούς που θα είναι σε ισχύ κατά την περίοδο διεξαγωγής τους. 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 6 ώρες (εκπαιδευτικές) και στη διαμόρφωση του κόστους 
έχει ληφθεί υπόψη η συμμετοχή  50 ατόμων (για τα προγράμματα Α και Β) και 20 οικογενειών 
στο πρόγραμμα Γ. Η αναλογία εκπαιδευτών – εκπαιδευόμενων είναι έως 1:16, 1:12 και 1:8 για τα 
προγράμματα Α,Β, και Γ αντίστοιχα. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα Β και Γ περιλαμβάνουν 
θεωρητική και πρακτική εξάσκηση( βιωματική) σε πραγματικά σενάρια ώστε οι συμμετέχοντες να 
αποκτήσουν γνώσεις και να μπορούν να αντιδράσουν αποτελεσματικά όταν προκύψει έκτακτη 
ανάγκη.  

Συνολικά θα διεξαχθούν 5 εκπαιδευτικές μονοήμερες εκπαιδεύσεις οι οποίες θα αφορούν στις 
παραπάνω θεματικές ενότητες, ανάλογα το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί από τους πολίτες ανά 
θεματική ενότητα, μετά από ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  Κατ’ ελάχιστον θα 
διεξαχθούν 2 μονοήμερες εκπαιδεύσεις για θέματα Α βοηθειών.  

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί φάκελος σεμιναρίου με πρόγραμμα και σημειωματάριο καθώς 
επίσης οικογενειακό πλάνο εκτάκτων αναγκών και βεβαίωση επιμόρφωσης . 

Επιπλέον των ανωτέρω ο ανάδοχος καλείται να αναλάβει τα κόστη για : 

1. Την μετακίνηση και φιλοξενία (διαμονή και διατροφή) των ομιλητών – εκπαιδευτών . 

2. Την παράθεση μικρού μπουφέ στους συμμετέχοντες 

3. Την προετοιμασία του απαραίτητου έντυπου υλικού για την διοργάνωση της ημερίδας 
(αίτηση – εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής, αφίσες για τις δράσεις σε κεντρικά 
σημεία του Δήμου, ενημερωτικό  και απολογιστικό δελτίου τύπου, φωτογραφικό υλικό 
των εκδηλώσεων, δημοσιεύσεις αναγγελίας των δράσεων στον τύπο και προβολής σε 
επιλεγμένα ΜΜΕ) 

Όλα τα έντυπα (πρόσκληση, δημοσίευση αναγγελίας, δελτία τύπου κλπ) θα ακολουθούν τους 
κανόνες δημοσιότητας που περιέχονται στον Επικοινωνιακό Οδηγό για την Πληροφόρηση και 
Δημοσιότητα του Ε.Π. Κρήτης 2014-2020. 

Ο οδηγός είναι  διαθέσιμος  στο link: https://www.espa.gr/el/Pages/elibraryFS.aspx?item=2234
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5.Δημιουργία Πρωτογενούς Υλικού- εκτυπώσεις 

Το πρωτογενές πληροφοριακό υλικό είναι κατά βάση κείμενα, χάρτες και φωτογραφίες. Ο  
Φορέας οφείλει να παραδώσει ψηφιακά αρχεία κειμένων για τη δημιουργία των Εντύπων Α & Β 
(στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα) και χάρτες (σε ψηφιακή μορφή) της πόλης των Χανίων στην 
περιοχή Β.Α.Α. με τους χώρους καταφυγής για τις ενημερωτικές πινακίδες Τα υπόβαθρα των 
χαρτών θα βασίζονται σε ορθά στοιχεία και είναι σε μορφή dwg, ή σε μορφή psd, ή και άλλη  
επεξεργάσιμη μορφή του συστήματος  γεωαναφοράς  GIS ( sph)  του Δήμου Χανίων. 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εργασία της τελικής επεξεργασίας και παρουσίασης σε αρχείο psd 
του χάρτη της ευρύτερης περιοχής του χώρου καταφυγής. Οι χάρτες που θα δημιουργηθούν από 
τον ανάδοχο ενσωματώνονται στο εκτυπώσιμο μέρος των πινακίδων. Εξειδικευμένος γραφίστας 
ή άλλος με αποδεδειγμένη γνώση σχεδιαστικού, γραφιστικού λογισμικού και λογισμικού 
επεξεργασίας εικόνας (Autocad, Photoshop κλπ), αναλαμβάνει την γραφιστική επιμέλεια των 
χαρτών αλλά και την σύνθεση αυτών τους με τα κείμενα (υπόμνημα), λογότυπο κ.α.  σε μορφή 
πινακίδας 

Η γνώση του γραφίστα τεκμηριώνεται με την προσκόμιση κατάλληλου πιστοποιητικού. 

Το εκτυπώσιμο τμήμα των πινακίδων θα περιλαμβάνει απαραίτητα: 

– Λογότυπο του Έργου
– Τίτλο του χώρου καταφυγής 
– Χάρτη με σημειωμένα τα σημεία ενδιαφέροντος.
– Υπομνηματισμό των σημείων ενδιαφέροντος 
– Όλα τα παραπάνω στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα 
– Φωτογραφικό Υλικό
– Το σήμα του προγράμματος  χρηματοδότησης  και ότι απαραίτητο 

Το σύνολο της εκτυπώσιμης μορφής πρέπει να παρέχει άρτια κωδικοποιημένη και ευανάγνωστη 
πληροφορία για την θέση και τα χαρακτηριστικά των χώρων καταφυγής πληθυσμού μετά από 
σεισμό. Η παρεχόμενη πληροφορία να είναι ακριβής και τεκμηριωμένη επιστημονικά. Οι 
φωτογραφίες να είναι αντιπροσωπευτικές και σε κάθε περίπτωση θα είναι κατατοπιστικές για το 
χρήστη.

Αντίστοιχα το περιεχόμενο των Εντύπων Α & Β θα είναι υλικό που θα παραδώσει ο Φορέας σε 
επεξεργάσιμη μορφή και φωτογραφίες που θα συνδεθούν – συνδυαστούν από τον γραφίστα για 
την παραγωγή τους. Επίσης οι χάρτες που θα παραχθούν για τις ενημερωτικές πινακίδες θα 
ενσωματωθούν υπό κατάλληλη επεξεργασία και στα ενημερωτικά έντυπα.

 Το έντυπο υλικό που θα παραχθεί θα διατίθεται και ηλεκτρονικά στη γεωπύλη του Δήμου. 

Για τη σχεδίαση θα τηρηθούν τα αναφερόμενα στον Επικοινωνιακό Οδηγό για την Πληροφόρηση 
και τη Δημοσιότητα του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ο οδηγός είναι διαθέσιμος ηλεκτρονικά στη σελίδα της 
Περιφέρειας Κρήτης στη ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.pepkritis.gr/wp-
content/uploads/2016/05/EO_2014-2020_v30_5.pdf
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6. Προϋπολογισμός 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Π/Υ – ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

Σχεδίαση / Επιμέλεια και Εκτύπωση Πολυσέλιδων Ενημερωτικών Φυλλαδίων 
(έντυπο τύπου Α), 40 σελίδες  έγχρωμες  (7.000τεμ στην Ελληνική και 2.000 στην 
Αγγλική)

ΤΕΜ 9.000 0,62 5.580,00

Σχεδίαση / Επιμέλεια και Εκτύπωση Πολυσέλιδων Ενημερωτικών Φυλλαδίων 
(έντυπο τύπου Β), 10σελίδες έγχρωμες (5.000τεμ στην Ελληνική ) ΤΕΜ 5.000 0,23 1.150,00

 Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ1):
 Σχεδιασμός, παραγωγή και 

διανομή ενημερωτικών 
εντύπων

  
Επιμέλεια και Εκτύπωση Πολυσέλιδων Ενημερωτικών Φυλλαδίων στην γραφή 
Braille ( 500τεμ , 22σελ συνολικά) ΤΕΜ 500 6,80 3.400,00

ΣΥΝΟΛΟ  ΠΕ1 10.130,00

Σακίδιο έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας
 (σακίδιο πλάτης με κορδόνια  ενδεικτικού μεγέθους 35Χ45,  χρώματος επιλογής με 
εκτύπωση σύμφωνα με τον οδηγό δημοσιότητας του ΕΣΠΑ)

ΤΕΜ 5.000 1,85 9.250,00

Φακός με led, εύχρηστος  που  φορτίζει με δυναμό χειρός ΤΕΜ 5.000 2,00 10.000,00

μαγνητάκι   με πληροφορίες  πολιτικής προστασίας 1.000ΤΕΜ 5 200,00 1.000,00

Πακέτο Εργασίας 2 (ΠΕ2):
Οργάνωση, παραγωγή  και

 διανομή του Οικογενειακού   
Σακιδίου έκτακτης Ανάγκης 

Πολιτικής

σφυρίχτρα με κορδόνι ΤΕΜ 5.000 0,13 650,00

ΣΥΝΟΛΟ  ΠΕ2 20.900,00
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Πακέτο Εργασίας 3 (ΠΕ3):  
Σχεδιασμός, Κατασκευή και 

Τοποθέτηση 
Πληροφοριακών Πινακίδων 

Πολιτικής Προστασίας

Πινακίδα  τύπου P1 , Μονή, επιμέλεια , σχεδιασμός, κατασκευή
 και τοποθέτηση σήμανσης των χώρων καταφυγής Διαστάσεων 0,60Χ2,10 ΤΕΜ 22 430,00 9.460,00

ΣΥΝΟΛΟ  ΠΕ3 9.460,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α ( ΠΕ1 +ΠΕ2+ΠΕ3) 40.490,00
ΦΠΑ 24% 9.717,60

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α ( ΠΕ1 +ΠΕ2+ΠΕ3) 50.207,60
Πακέτο Εργασίας 4 
 ( ΠΕ4): Υλοποίηση 

εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων 

επιμόρφωσης πολιτών σε 
θέματα πολιτικής 

προστασίας 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης πολιτών  και οικογενειών  σε θέματα 
πολιτικής προστασίας  και Α Βοηθειών
 ( περιλαμβάνεται όλο το κόστος διοργάνωσης των εκδηλώσεων όπως περιγράφεται  
στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών- Απαιτήσεων. ) 

ΗΜΕΡΕΣ 5 3.600,00 18.000,00

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  Β ( ΠΕ4) 18.000,00
ΦΠΑ 24% 4.320,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Β( ΠΕ4) 22.320,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α +Β  (ΠΕ1+ΠΕ2+ΠΕ3+ΠΕ4) 58.490,00

ΦΠΑ  24% 14.037,60

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α+Β ( ΠΕ1+ΠΕ2+ΠΕ3+ΠΕ4) ΜΕ ΦΠΑ 24% 72.527,60
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7. Χρονοδιάγραμμα  
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΜΗΝΕΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ΠΕ1 Πακέτο Εργασίας 1 
(ΠΕ1): Σχεδιασμός, 
παραγωγή και διανομή 
ενημερωτικών εντύπων  
ΠΕ2:Οργάνωση, παραγωγή 
και διανομή του 
Οικογενειακού   Σακιδίου 
έκτακτης Ανάγκης 
Πολιτικής
 ΠΕ3:  
Σχεδιασμός, Κατασκευή και 
Τοποθέτηση 
Πληροφοριακών Πινακίδων 
Πολιτικής Προστασίας
ΠΕ4: 
Υλοποίηση 
1εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων 
επιμόρφωσης πολιτών σε 
θέματα  α Βοηθειών και 
Πολιτικής προστασίας

1Ενδεικτική .  Θα επιλεγεί η  χρονική περίοδος λαμβάνοντας υπόψη την πορεία της πανδημίας covid-19 ώστε να καταστεί δυνατή η δια ζώσης διεξαγωγή τους.
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8. Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης  είναι η χαμηλότερη τιμή από τις προσφορές που κρίθηκαν 
αποδεκτές βάσει των τεχνικών προδιαγραφών, των τεχνικών απαιτήσεων και των όρων της 
διακήρυξης. Προσφορές που δεν πληρούν τις απαιτήσεις που τίθενται με την παρούσα 
θεωρούνται μη αποδεκτές. 

Χανιά Μάϊος 2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΘΧΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μαρία Δασκαλάκη
Μηχ/κός ορυκτών πόρων

Περικλής Βακάλης
Πολιτικός Μηχ/κός

Σοφοκλής Τσιραντωνάκης
Πολιτικός Μηχ/κός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση : Γρηγορίου Ε’ 50, Χανιά Κρήτης 
Ταχ. Κωδ. 73135               
Πληρ.:  Δασκαλάκη Μαρία 
Τηλ.:    28213 -  41738                              

Fax:     28213 -  41716 
www.chania.gr,  email: dimos@chania.gr  , mdaskalaki@chania.gr
          

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης κοινού  σε  θέματα Περιβαλλοντικών 

Κινδύνων και Πολιτικής Προστασίας στην περιοχή Β.Α.Α. του Δήμου Χανίων.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.490,00€ € άνευ ΦΠΑ 24%
         [ΟΜΑΔΑ Α ( ΠΕ1+ΠΕ2+ΠΕ3) 40.490,00€  & ΟΜΑΔΑ Β (ΠΕ4) 18.000€] άνευ ΦΠΑ  24%

Πηγή χρηματοδότησης:

Η Πράξη θα υποβληθεί στα πλαίσια της με Κωδικό Πρόσκλησης: ΒΑΑ_ch_1 (Α/Α ΟΠΣ: 2251) και 
τίτλο: «Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Χανίων – Ομάδα Α» της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 

2014-2020»

Δικαιούχος/Κύριος πράξης – Φορέας Λειτουργίας/ Συντήρησης:
Δήμος Χανίων

CPV: 79822500-7, 79810000-5, 35261000-1, 79951000-5 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ 

ΟΝ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
:……………………………………………………………………………..                                                              
ΕΔΡΑ : …………………………………………………………………………………………...
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ………………………………………………………………………………...
ΤΚ ……………...…. ΑΦΜ : ……………….………..…….. ΔΟΥ : ……………………….
ΤΗΛ . ΣΤΑΘ: ……………………………………………………………………………………
ΚΙΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ :  …………………………………………………..……………………….
ΟΝ/ΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ :……………………………………………………………………….
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 Προϋπολογισμός 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Π/Υ – ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔ

ΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ(χωρί
ς ΦΠΑ)

Σχεδίαση / Επιμέλεια και Εκτύπωση Πολυσέλιδων Ενημερωτικών 
Φυλλαδίων( έντυπο τύπου Α) , 40 σελίδες  έγχρωμες  (7.000τεμ στην 
Ελληνική και 2.000 στην Αγγλική)

ΤΕΜ 9.000

Σχεδίαση / Επιμέλεια και Εκτύπωση Πολυσέλιδων Ενημερωτικών 
Φυλλαδίων ( έντυπο τύπου Β), 10σελίδες  έγχρωμες  (5.000τεμ στην 
Ελληνική )

ΤΕΜ 5.000

 Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ1):
 Σχεδιασμός, παραγωγή 

και διανομή 
ενημερωτικών εντύπων

  
Επιμέλεια και Εκτύπωση Πολυσέλιδων Ενημερωτικών Φυλλαδίων στην 
γραφή Braille ( 500τεμ , 22σελ συνολικά) ΤΕΜ 500

ΣΥΝΟΛΟ  ΠΕ1 

Σακίδιο έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας
 (σακίδιο πλάτης με κορδόνια  ενδεικτικού μεγέθους 35Χ45,  χρώματος 
επιλογής με εκτύπωση σύμφωνα με τον οδηγό δημοσιότητας του ΕΣΠΑ)

ΤΕΜ 5.000

Φακός με led, εύχρηστος  που  φορτίζει με δυναμό χειρός ΤΕΜ 5.000

Πακέτο Εργασίας 2 (ΠΕ2):
Οργάνωση, παραγωγή  

και
 διανομή του 

Οικογενειακού   Σακιδίου 
έκτακτης Ανάγκης 

Πολιτικής μαγνητάκι   με πληροφορίες  πολιτικής προστασίας 1.000ΤΕΜ 5
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σφυρίχτρα με κορδόνι ΤΕΜ 5.000

ΣΥΝΟΛΟ  ΠΕ2

Πακέτο Εργασίας 3 (ΠΕ3):  
Σχεδιασμός, Κατασκευή 

και Τοποθέτηση 
Πληροφοριακών 

Πινακίδων Πολιτικής 
Προστασίας

Πινακίδα  τύπου P1 , Μονή, επιμέλεια , σχεδιασμός, κατασκευή
 και τοποθέτηση σήμανσης των χώρων καταφυγής Διαστάσεων 
0,60Χ2,10

ΤΕΜ 22

ΣΥΝΟΛΟ  ΠΕ3
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α ( ΠΕ1+ΠΕ2+ΠΕ3)  ( αριθμητικά & ολογράφως)

ΦΠΑ 24%( αριθμητικά & ολογράφως)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α ( ΠΕ1+ΠΕ2+ΠΕ3) ( αριθμητικά & ολογράφως)
Πακέτο Εργασίας 4  ( 

ΠΕ4): Υλοποίηση 
εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων 

επιμόρφωσης πολιτών σε 
θέματα πολιτικής 

προστασίας 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης πολιτών  και οικογενειών  σε 
θέματα πολιτικής προστασίας  και Α Βοηθειών
 ( περιλαμβάνεται όλο το κόστος διοργάνωσης των εκδηλώσεων όπως 
περιγράφεται  στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών- Απαιτήσεων. ) 

ΗΜΕΡΕΣ 5

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Β ( ΠΕ4) ( αριθμητικά & ολογράφως)

ΦΠΑ 24%( αριθμητικά & ολογράφως)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Β ( ΠΕ4) 
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ1+ΠΕ2+ΠΕ3+ΠΕ4)  (αριθμητικά & ολογράφως)
ΦΠΑ  24%            (αριθμητικά & ολογράφως)                                                                                                                                
ΣΥΝΟΛΟ( ΠΕ1+ΠΕ2+ΠΕ3+ΠΕ4) ΜΕ ΦΠΑ 24%   (αριθμητικά & ολογράφως)                                                           

Η παρούσα προσφορά ισχύει για χρονικό διάστημα 120 ημερών από την επομένη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού  

Ημερ.
Ο προσφέρων

………………………………………..
Ολόγραφη Αναγραφή προσφέροντα

( Ονοματεπώνυμο / ιδιότητα )
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

         ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

  Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Ονομασία Τράπεζας ………………………
Κατάστημα …………………………
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)
Ημερομηνία έκδοσης ……………
ΕΥΡΩ …………………………….
Προς:
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ’ αριθμόν …………………….. για
ΕΥΡΩ…………………………………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι 
του ποσού των ΕΥΡΩ ………… (και ολογράφως) ......……………….. στο οποίο και μόνο 
περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας …………………………………………………, 
οδός…………………..……………., αριθμός ……………, ΤΚ…………………... (ή σε περίπτωση 
Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) …………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π 
ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της 
με αριθμό ……………. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια ειδών του πακέτου 
……………………. (αριθμός διακήρυξης ……../…….) προς κάλυψη αναγκών του Δήμου Χανίων και 
το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ……………………. ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 
της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε 
εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που 
έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 

διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 
(αφ)
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ]
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6318]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29/ ΧΑΝΙΑ/73100]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ]
- Τηλέφωνο: [2821341760-1]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [g-promitheies@chania.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.chania.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
[«Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης κοινού  σε  θέματα Περιβαλλοντικών 
Κινδύνων και Πολιτικής Προστασίας στην περιοχή Β.Α.Α. του Δήμου Χανίων»–
 CPV  79822500-7, 79810000-5, 35261000-1, 79952000-5
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: []
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΝΑΙ]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής);

[   ] Ναι     [   ] Όχι     [   ] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 
αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 
περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσημο κατάλογοiv:

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [   ] Ναι     [   ] Όχι
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δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων 
ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν 
τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

ε) [    ] Ναι      [     ] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
από κοινού με άλλουςv;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του 
οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και 
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων 
δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 
Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που 
θα αναλάβουν: 
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή 
του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 
30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 
πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα 
με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii·
 δωροδοκίαviii,ix·
 απάτηx·
 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi·

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxii·
 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxiv το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 
(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία 
έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο 
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xv

Εάν ναι, αναφέρετεxvi:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xviii;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxix: [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
την πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισηςxx, στην Ελλάδα 
και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxi

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxii

[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα

Απάντηση:

[] Ναι [] ΌχιΟ οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίουxxiii; Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxiv :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή 
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται 
να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης 
υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής 
νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 
συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις 
περιστάσειςxxv 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
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[] Ναι [] Όχι

[.......................]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvi;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[..........……]
[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 
με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxvii, 
λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 
αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλειαxxix κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 

[] Ναι [] Όχι

[….................]
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παρόμοιες κυρώσεις; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 
τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxx; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 
[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 
διακήρυξη .

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxxxi το ακόλουθο τμήμα 
(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxxxii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνxxxiii.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 
σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vi Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
vii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

viii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά 
όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά 
και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η 
κείμενη νομοθεσία).

x Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών 
µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xi Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, 
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

xiv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
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xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 
xix Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 
xx Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 
xxi Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 
xxii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxiii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxiv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxv Άρθρο 73 παρ. 5.
xxvi Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxvii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
xxviii Πρβλ άρθρο 48.
xxix  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxx Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη 
μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxi Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα 
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 
xxxii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xxxiii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από 
τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 




