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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  2028/2017 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θάσος, Ιούλιος 2017 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 

Τμήμα Προμηθειών 

Πληροφορίες: Γεωργίτση Παναγιώτα 

Τηλ: 2593350153 

 

Υπηρεσία: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών  

αξιολόγησης δυνατοτήτων ανάπτυξης 

καταδυτικού τουρισμού στη Θάσο, αξιολόγησης 

καταλληλότητας της περιοχής Αστρίς για τη 

δημιουργία καταδυτικού πάρκου, οργάνωσης  

φακέλου δημιουργίας καταδυτικού πάρκου» 

Αριθμός μελέτης: 2028/2017  

ΚΑΕ: 35.7326.0007 

CPV: 79400000-8 Υπηρεσίες παροχής γενικών 

επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε 

θέματα διαχείρισης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 

Τηλ. : 25930 23918 

Fax : 25930 22104 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αρ. Πρωτ.: 10289/21-7-2017 

Αρ. Μελ. : 2028/2017  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Αντικείμενο Διαγωνισμού: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών  αξιολόγησης δυνατοτήτων ανάπτυξης 

καταδυτικού τουρισμού στη Θάσο, αξιολόγησης καταλληλότητας της περιοχής 

Αστρίς για τη δημιουργία καταδυτικού πάρκου, οργάνωσης  φακέλου 

δημιουργίας καταδυτικού πάρκου 

Αναθέτουσα Αρχή:  ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 

ΤΗΛ. : 25933 50116 

FAX : 25930 22104 

Διαδικασία Διεξαγωγής 

Διαγωνισμού: 

Συνοπτικός διαγωνισμός, σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές για δημόσια 

σύμβαση παροχής γενικών υπηρεσιών και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης 

την πλέον συμφέρουσα από τεχνική και οικονομική άποψη προσφορά 

Ισχύουσα Νομοθεσία: Διατάξεις άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016, ο Ν.3463/06 και ο Ν.3852/10  

Προϋπολογισμός: 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

Εγγύηση Συμμετοχής: Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του 

Ν.4412/2016 η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται 

Ημ/νία - Ώρα Λήξης 

Υποβολής Προσφορών: 
Ημέρα Τετάρτη,  02/08/2017  

Ειδικοί Όροι: Δεν υπάρχουν  

Γλώσσα Σύνταξης 

Προσφοράς: 
Ελληνική 

Ημ/νία Αποστολής 

Περίληψης Διακήρυξης 

στην Υπηρεσία Επίσημων 

Εκδόσεων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

και Ημ/νία Παραλαβής της: 

Δεν απαιτείται 

 

Ο Δήμαρχος Θάσου 

 

ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 

ΤΗΛ. : 25930 23118 

FAX : 25930 22118 

 

Θάσος, 21/07/2017  

Αρ. Πρωτ. : 10289 

 

Αντικείμενο:  «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών  αξιολόγησης δυνατοτήτων ανάπτυξης καταδυτικού 

τουρισμού στη Θάσο, αξιολόγησης καταλληλότητας της περιοχής Αστρίς για τη δημιουργία 

καταδυτικού πάρκου, οργάνωσης  φακέλου δημιουργίας καταδυτικού πάρκου» 

Προϋπολογισμός:  60.000,00 € 

ΦΠΑ 24% :  14.400,00 € 

Γενικό Σύνολο:  74.400,00 € 

Απρόβλεπτα:  0 

Σύνολο Δαπάνης:  74.400,00 € 

Αριθμός Μελέτης:  2028/2017 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο Δήμαρχος Θάσου 

 
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι 

 

ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές η υπηρεσία με τίτλο:  

«Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών  αξιολόγησης δυνατοτήτων ανάπτυξης καταδυτικού τουρισμού στη 

Θάσο, αξιολόγησης καταλληλότητας της περιοχής Αστρίς για τη δημιουργία καταδυτικού πάρκου, 

οργάνωσης  φακέλου δημιουργίας καταδυτικού πάρκου»,  

προϋπολογισμού 74.400,00€ ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 

και με την επιφύλαξη του άρθρου 88 του Ν. 4412/16. 

Όλες οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς επί ποινή απαραδέκτου συμπληρώνονται ολογράφως. Αριθμητική μόνο 

αναγραφή τιμής στο τιμολόγιο δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης 

της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016. 

Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Θάσου (www.thassos.gr). Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί και στον μέσο του τοπικού τύπου κατά 

τα οριζόμενα στο άρθρο 377 παρ.1 περιπτ. 82 του Ν.4412/2016 και στο άρθρο 379 παρ.12 του Ν.4412/2016, 

όπως αυτά τροποποιήθηκαν από το άρθρο 18 του Ν.4469/2017. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 2/8/2017 ημέρα Τετάρτη, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στο δημοτικό 

κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 12.00 μ.μ. 

Η εν λόγω δημόσια σύμβαση αποτελεί σύμβαση παροχής γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ.9 β του 

Ν.4412/2016. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών. 

Οι ποσότητες και η αξία των ζητούμενων παραδοτέων είναι οι ακόλουθες: 

http://www.thassos.gr/
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126834
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126836
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000027517_N0000027665_S0000133617
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Α/Α CPV Περιγραφή 
Παρα 

δοτέο 

Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

Προϋπολογισμόςχωρίς 

ΦΠΑ (σε €) 

1 79400000-8  
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ 

ΠΑΡΚΟΥ 
1 

Κατ. 

αποκοπή 
1 7.500,00 7.500,00 

2 79400000-8  
ΣΥΛΛΟΓΗ  ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
2 

Κατ. 

αποκοπή 
1 28.150,00 28.150,00 

3 79400000-8  
ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΤΑΣΗΣ 
3 

Κατ. 

αποκοπή 
1 6.625,00 6.625,00 

4 79400000-8  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ - 

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

4 
Κατ. 

αποκοπή 
1 8.850,00 8.850,00 

5 79400000-8  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

5 
Κατ. 

αποκοπή 
1 4.000,00 4.000,00 

6 79400000-8  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΎ ΠΑΡΚΟΥ & 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

6 
Κατ. 

αποκοπή 
1 4.875,00 4.875,00 

Μερικό Σύνολο 60.000,00 

ΦΠΑ (24%) 14.400,00 

Γενικό Σύνολο 74.400,00 

 

Άρθρο 1: Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο 

1. Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης διέπεται από: 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α708.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 

 Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010). 

 Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

 Τις διατάξεις του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

 Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 
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 Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

 Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 περί «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 
3588/07 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

 Την αρ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία αυξάνονται τα 
χρηματικά ποσά του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995. 

 Το άρθρο 20 παρ.13 του Ν.3731/2008 (Φ.Ε.Κ.263/Τ.Α./2008) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 377 παρ. 
38 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/08.08.2016). 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/τ.Α’/2010). 

 Το Π.Δ.166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-06-2000 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ 138/τ.Α’/2003). 

 Τη με αριθμό 2028/2017  μελέτη που συνέταξε το Τμήμα  Προμηθειών της Οικονομικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Θάσου 

 Τη με αρ. 108/2017 Απόφαση της Οικονομική Επιτροπής του Δήμου Θάσου, με την οποία διατέθηκε 

πίστωση ποσού 74.500,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.24%) σε βάρος του ΚΑ: 35.7326.0007 και εγκρίθηκε η  

ανάληψη της υποχρέωσης της δαπάνης. 

 Τη με αριθ. 128/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θάσου, με την οποία εγκρίθηκε η  

διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι 

όροι της διακήρυξης 

 

Άρθρο 2: Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 2/8/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ., ενώπιον της Επιτροπής 

Διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Θάσου. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά στο αρμόδιο γραφείο του 

δήμου, με αρμόδια δημοτική υπάλληλο τη Γεωργίτση Παναγιώτα, μέχρι και την 2/8/2017 ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 12.00 μ.μ. 

3. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία προσφορά. 

 

Άρθρο 3: Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού και πληροφοριών ή διευκρινίσεων επί 
όρων διακήρυξης 

1. Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση 

του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Θάσου, στον 

δικτυακό τόπο: www.thassos.gr  

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική 

διεύθυνση: Πιερ Ντε Βαμπέζ 7, Τ.Κ. 64004, Θάσος, τηλέφωνο: 2593350153, Fax: 2593023470,2593022104 e-

mail: dimos@thassos.gr,  τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης. 

 

Άρθρο 4: Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 

1. Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το επόμενο άρθρο της παρούσας διακήρυξης, δικαιολογητικά για τη συμμετοχή 

στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

2. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 

κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984. 

http://www.thassos.gr/
mailto:dimos@thassos.gr
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3. Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών μπορεί να υποβληθεί σε πρωτότυπη μορφή σε ξένη γλώσσα, 

αλλά να συνοδεύεται οπωσδήποτε από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Ως επίσημες μεταφράσεις 

χαρακτηρίζονται οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και αυτές που 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα. 

 

 

 

Άρθρο 5: Δικαίωμα Συμμετοχής - Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν αναγνωρισμένοι οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στα οικεία 

επιμελητήρια, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες ή υπό σύσταση κοινοπραξίες των ανωτέρω, 

σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους και είναι εγκατεστημένα σε:  

α)  σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

και εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται κατωτέρω στις παραγράφους, Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

και Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν, Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη 

αυτών που μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή νομικά πρόσωπα 

εγκατεστημένα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων 

Συμβάσεων(ΣΔΣ), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 

και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε 

άλλες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες πολυμερείς ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε., για θέματα 

Δημοσίων Συμβάσεων. 

Επίσης, οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, οι οποίες, 

δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή1για την υποβολή προσφοράς, αλλά μπορεί να 

απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους 

ανατεθεί η σύμβαση. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον2.Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι 

υπήκοοι των κρατών αυτών και να είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό τους. Ως νομικά πρόσωπα νοούνται οι 

εταιρείες του αστικού ή του εμπορικού δικαίου, οι συνεταιρισμοί και τα άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν 

συσταθεί κατά την νομοθεσία των κρατών της παραγράφου αυτής και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την 

κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό τους. 

2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκπροσώπησης στη διαγωνιστική διαδικασία καθώς επίσης και η 

προκαταρκτική απόδειξη της δυνατότητας συμμετοχής εκφράζεται μέσω του τυποποιημένου έντυπου 

υπεύθυνης δήλωσης (T.E.Y.Δ)[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας 

σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών. 

 

1.  Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ΤΕΥΔ 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις στα άρθρα 73 και 74 Ν.4412/2016, «Λόγοι αποκλεισμού» και β)πληρούν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής των άρθρων Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, Οικονομική και 

                                                           
1
 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

2
 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
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χρηματοοικονομική επάρκεια, Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, της παρούσης, προσκομίζουν κατά την 

υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ.4 του ν. 

4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 

συνέπειες του ν. 1599/1986. 

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 της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). 

3. Σε ότι αφορά το ποιος υπογράφει το ΤΕΥΔ, σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά 

πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο από αυτά, θα υπογράψει το ίδιο 

ΤΕΥΔ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα, 

συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η υποχρέωση 

υπογραφής αφορά τα άτομα που αναφέρονται στο άρθρ. 79 του Ν.4412/2016 (& αρθ. 73), ειδικότερα: 

Α/Α ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 Διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες Ο.Ε. και Ε.Ε. 

2 Διαχειριστών για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε. 

3 Δ/ντα Συμβούλου καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για ανώνυμες εταιρείες Α.Ε., 

Α.Ε.Β.Ε. 

4 Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

 

Άρθρο 6: Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

1. Ο Υποψήφιος, πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια 

και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις της υπό ανάθεση Υπηρεσίας. Ειδικότερα, ο Υποψήφιος πρέπει να : 

 διαθέτει επαγγελματική μεθοδολογία στον τομέα των καταδυτικών υπηρεσιών, σχετικά με την 

τεκμηρίωση, αποτύπωση αυτών, για την προβολή και ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού 

 διαθέτει ικανή καταδυτική εμπειρία από τον υποβρύχιο ελληνικό θαλάσσιο χώρο, καταδυτικές 

δραστηριότητες,  ναυάγια, ύφαλους, σπηλαία κτλ 

 διαθέτει πλωτό επαγγελματικό χαρακτηρισμένο «Καταδυτικό» σκάφος, εφοδιασμένο με εν ισχύ άδεια 

από την Ελληνική Λιμενική Αρχή και το προσωπικό πλοήγησης του οποίου εξ ολοκλήρου παρέχεται 

από τον προσφέροντα και στελεχώνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 διαθέτει Αδεία Καταδυτικού Συνεργείου, εφοδιασμένο με εν ισχύ άδεια από την Ελληνική Λιμενική 

Αρχή και στελεχώνεται από δύτες που διαθέτουν άδεια επαγγελματία Δύτη ή μαθητευομένου Δύτη 

από Λιμενική Αρχή 

 διαθέτει τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό (καταδυτικό εξοπλισμό, καταδυτικές φιάλες, 

αεροσυμπιεστές, υποβρύχιες μηχανές φωτογράφησης – κινηματογράφησης, όργανα ναυσιπλοΐας, 

βυθομετρίας, αποτύπωσης, γεωαναφοράς)  

 διαθέτει στην οργανωτική του δομή οντότητες ή είναι πιστοποιημένος κατά ISO για την υλοποίηση 

εργασιών συμβουλευτικής υποστήριξης σε έργα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, σχεδιασμού 

και υλοποίησης πρωτοβουλιών ΣΔΙΤ, οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και χρηματοδοτήσεων  

 διαθέτει ISO 9001 (ή άλλο ισοδύναμο) στο τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε έργα 

Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης καθώς επίσης των υδρογραφικών και καταδυτικών υπηρεσιών 

(εν ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς)  
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 διαθέτει ISO 1435:2009 στο τομέα της επικοινωνίας  και σε τομείς εξειδίκευσης την διαφήμιση, τις 

δημόσιες σχέσεις και τη δημιουργία διακριτού σήματος (εν ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς) 

 διαθέτει Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 14001 ή 

ισοδύναμο (εν ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς) 

 διαθέτει Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 

σύμφωνα με το OHSAS 18001 ή ισοδύναμο με βάση το Άρθρο 81 της Οδηγίας της Ε.Ε. 

2014/25/ΕΕ (εν ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς) 

 διαθέτει γνώση της περιοχής παρέμβασης και έχει αποδεδειγμένη επάρκεια ο υποψήφιος Ανάδοχος ή 

ένα τουλάχιστον μέλος της υποψήφιας Ένωσης Εταιρειών, στην παροχή υπηρεσιών 

Εμπειρογνωμοσύνης σε αναπτυξιακές και επιχειρηματικές δραστηριότητες ΟΤΑ και υπηρεσιών 

συμβούλων αειφόρου ανάπτυξης. 

 

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να καλύπτονται επί ποινή αποκλεισμού από τον υποψήφιο ανάδοχο. Στην 

περίπτωση που αυτός αποτελεί Ένωση Εταιριών, οι παραπάνω ελάχιστες προϋποθέσεις δύναται να 

καλύπτονται σωρευτικά από τους συμμετέχοντες στην Ένωση. 

Ο Δήμος Θάσου έχει δικαίωμα να ελέγξει με κάθε νόμιμο τρόπο την αλήθεια των ανωτέρω σε κάθε φάση της 

αξιολόγησης ή της ανάθεσης του έργου. 

Ο ανάδοχος, για την υλοποίηση του έργου δύναται να χρησιμοποιήσει εξωτερικούς συνεργάτες. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει τους εξωτερικούς συνεργάτες που 

θα χρησιμοποιήσει για την υλοποίηση του έργου. 

Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος ή τμημάτων του 

υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα, συνοδευόμενο από 

σχετικές δηλώσεις συνεργασίας με τον εξωτερικό συνεργάτη. 

 

Περιγραφή τμήματος Έργου που 

προτίθεται ο Υποψήφιος να αναθέσει σε 

εξωτερικό συνεργάτη 

Επωνυμία 

Εξωτερικού Συνεργάτη 

Ημερομηνία Δήλωσης Συνεργασίας 

   

 

2. Ο Υποψήφιος οφείλει να αποδείξει τις ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, καταθέτοντας με την 

Προσφορά του, εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής, τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

2.1. Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του Υποψήφιου: 

- επιχειρηματική δομή, 

- τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης 

- προϊόντα και υπηρεσίες 

- μεθοδολογίες, εργαλεία, μέσα και τεχνικές που χρησιμοποιεί. 

2.2. Πιστοποιητικά (ή άλλα ισοδύναμα) σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 

2.3. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό 

ανάθεση Έργου, υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον:  

α)  τον ανωτέρω πίνακα συμπληρωμένο 

β)  Υπεύθυνη δήλωση του Υποψηφίου, στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία του εξωτερικού 

συνεργάτη, το τμήμα του έργου που θα αναθέσει σε αυτόν και ότι ο εξωτερικός συνεργάτης 

αποδέχεται την εκτέλεση του έργου αυτού. 
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γ)  Υπεύθυνη δήλωση του εξωτερικού συνεργάτη στην οποία θα δεσμεύεται να συνεργαστεί με τον 

Υποψήφιο για την εκτέλεση συγκεκριμένου τμήματος του υπό ανάθεση έργου, εφόσον αυτός 

ανακηρυχθεί Ανάδοχος, ότι αποδέχεται την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος και ότι μπορεί να 

ανταποκριθεί και να παράσχει όλες τις υπηρεσίες τις οποίες αναλαμβάνει. 

δ)  Υπεύθυνη δήλωση του εξωτερικού συνεργάτη ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και 

ότι, σε περίπτωση που το Έργο κατακυρωθεί στον Υποψήφιο με τον οποίο συνεργάζεται, θα το 

προσκομίσει μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά κατακύρωσης του Υποψηφίου. 

 

3. Ο Υποψήφιος πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία για την υλοποίηση 

του υπό ανάθεση Έργου. Συγκεκριμένα: 

3.1. Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα τελευταία τρία (3) έτη (2016, 2015, 2014) 

τουλάχιστον έντεκα (11) έργα αντίστοιχα με την υπό ανάθεση εργασία. 

Με τον όρο «αντίστοιχα έργα» εννοούνται έργα που έχουν αναληφθεί και έχουν διεκπεραιωθεί από τον 

υποψήφιο ανάδοχο με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, είτε για δημόσιους είτε για ιδιωτικούς φορείς των 

κάτωθι αντικειμένων (συσσώρευση εμπειρίας και ύπαρξη επιτυχούς αντικειμένου υλοποίησης για όλες τις 

παρακάτω περιπτώσεις επί ποινή αποκλεισμού – τουλάχιστον ύπαρξη μίας βεβαίωσης ανά περίπτωση): 

a) Υπηρεσίες υποστήριξης φορέων ΟΤΑ για την ωρίμανση έργων και της υποβολή τους σε 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα  

b) Υπηρεσίες υποστήριξης φορέων ΟΤΑ για την ωρίμανση περιβαλλοντικών έργων  

c) Υπηρεσίες υποστήριξης φορέων ΟΤΑ με εμπειρογνωμοσύνη για τη διερεύνηση της 

σκοπιμότητας και βιωσιμότητας αναπτυξιακών έργων και παρεμβάσεων  

d) Υπηρεσίες διοργάνωσης ημερίδων – forum–συνεντεύξεων τύπου – συμμετοχής σε εκθέσεις για 

φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης 

e) Υπηρεσίες ευαισθητοποίησης πολιτών για τη συμμετοχή τους σε δράσεις ΟΤΑ 

f) Υπηρεσίες σχεδιασμού και παραγωγής επικοινωνιακού υλικού και υλικού δημοσιότητας - 

ευαισθητοποίησης 

g) Βυθομετρικές αποτυπώσεις με σκάφος κατάλληλα εξοπλισμένο 

h) Οπτικοί έλεγχοι σε υποθαλάσσια περιοχή 

i) Βιντεοσκοπήσεις σε υποθαλάσσια περιοχή 

j) Φωτογράφηση σε υποθαλάσσια περιοχή και αξιολόγηση ευρημάτων 

k) Συλλογή – επεξεργασία και ενάλια τεκμηρίωση  γεωφυσικών δεδομένων  

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να τεκμηριώνονται στο σύνολό τους με τη συμπλήρωση των παρακάτω 

πινάκων (3.3).  

3.2. Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να είναι κατά την τελευταία τριετία 

(2016, 2015, 2014) τουλάχιστον ίσος με τον προϋπολογισμό του παρόντος έργου. Σε περίπτωση ένωσης η 

συγκεκριμένη απαίτηση καλύπτεται αθροιστικά από το σύνολο των μελών αυτής. 

3.3. Ο υποψήφιος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την 

Προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

 Πίνακα με τον οποίο θα αποδεικνύεται ότι διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία στην υλοποίηση 

εργασιών υποστήριξης φορέων ΟΤΑ για την ωρίμανση έργων και της υποβολή τους σε 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, υποστήριξης φορέων για την ωρίμανση περιβαλλοντικών 

έργων, καθώς επίσης και υποστήριξης φορέων ΟΤΑ με εμπειρογνωμοσύνη για τη διερεύνηση της 

σκοπιμότητας και βιωσιμότητας αναπτυξιακών έργων και παρεμβάσεων. Ο Πίνακας των 

συμβατοποιημένων έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή: 
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Α/

Α 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

      

 

 

 

 Πίνακα με τον οποίο θα αποδεικνύεται ότι διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία στην υλοποίηση εργασιών 

υποστήριξης φορέων ΟΤΑ για την διοργάνωση ημερίδων – forum – συνεντεύξεων τύπου – συμμετοχών 

σε εκθέσεις, ευαισθητοποίησης πολιτών για τη συμμετοχή τους σε δράσεις ενός ΟΤΑ, καθώς επίσης και 

εμπειρία στον σχεδιασμό και παραγωγή επικοινωνιακού υλικού και υλικού δημοσιότητας – 

ευαισθητοποίησης. Ο Πίνακας των συμβατοποιημένων έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή: 

 

Α/

Α 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

      

 

 

 

 Πίνακα με τον οποίο θα αποδεικνύεται ότι διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία στην υλοποίηση 

εργασιών, βυθομετρικών αποτυπώσεων με σκάφος κατάλληλα εξοπλισμένο, οπτικών ελέγχων – 

βιντεοσκοπήσεων – φωτογραφήσεων σε υποθαλάσσια περιοχή, καθώς επίσης συλλογής – 

επεξεργασίας – αξιολόγησης και ενάλιας τεκμηρίωσης  γεωφυσικών δεδομένων. Ο Πίνακας των 

συμβατοποιημένων έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή: 

 

Α/

Α 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

      

 

 

 

Όπου: «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: Αποδεικτικά της επιτυχούς ολοκλήρωσης του Έργου. 

Ειδικότερα: 

 εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση 

(πρωτόκολλο) οριστικής παραλαβής ή περαίωσης έργου ή καλής εκτέλεσης που έχει υπογραφεί από 

την αρμόδια Δημόσια Αρχή (Κύριο του Έργου), περιλαμβάνουσα όλα τα στοιχεία του ανωτέρω 

πίνακα. 

 εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση καλής 

εκτέλεσης ή βεβαίωση οριστικής παραλαβής ή βεβαίωση εξόφλησης του έργου υπογεγραμμένη και 

σφραγισμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του Ιδιωτικού Φορέα, περιλαμβάνουσα όλα τα στοιχεία 

του ανωτέρω πίνακα. 

 εάν από τα προαναφερόμενα έγγραφα (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, οριστικής παραλαβής κλπ) 

δεν προκύπτουν τα ζητούμενα στον ανωτέρω πίνακα στοιχεία προσκομίζεται υποχρεωτικά και η 

σχετική σύμβαση ή κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο για τη απόδειξη των ανωτέρω στοιχείων. 
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Μόνη η σχετική Σύμβαση Έργου, χωρίς να συνοδεύεται από τα αποδεικτικά της επιτυχούς ολοκλήρωσής 

της, δεν αποτελεί, σε καμία περίπτωση, στοιχείο απόδειξης της επιτυχούς ολοκλήρωσης του έργου και 

της προϋπόθεσης συμμετοχής. 

Σημειώνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας 

των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους πελάτες, που αναφέρονται στον Πίνακα του 

Υποψηφίου. 

 

4. Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει Ομάδα έργου ικανή και αξιόπιστη ώστε να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις 

απαιτήσεις του Έργου, έχουσα την απαιτούμενη εξειδίκευση, επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία. 

Συγκεκριμένα, ο Υποψήφιος πρέπει να διαθέτει Ομάδα Έργου, που απαρτίζεται, κατ’ ελάχιστον, από : 

 Υπεύθυνο έργου, Επιστήμονα Ελληνικού Πολυτεχνείου ή αντίστοιχης αναγνωρισμένης Σχολής με 

10ετή εμπειρία σε θαλάσσια έργα. Επίσης επιπρόσθετο προσόν αποτελεί η ύπαρξη άδειας 

επαγγελματία Δύτη ή μαθητευομένου Δύτη από Λιμενική Αρχή 

 Θαλάσσιος βιολόγος ή Ιχθυολόγος με εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών για την χωροθέτηση 

καταδυτικών πάρκων 

 3 Επαγγελματίες Δύτες με 5ετή εμπειρία σε καταδυτικές υπηρεσίες τεκμηρίωσης, προβολής και 

ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού. Ειδικότερα, το καταδυτικό συνεργείο θα πρέπει να 

αποτελείται από: 

o Έναν καταδυόμενο επαγγελματία δύτη, με εξειδίκευση στην υποβρύχια φωτογραφία 

o Έναν καταδυόμενο επαγγελματία δύτη, με εξειδίκευση στην υποβρύχια κινηματογράφηση 

o Έναν καταδυόμενο μηχανικό (Ελληνικού Πολυτεχνείου ή αντίστοιχης αναγνωρισμένης Σχολής) 

 1 Επιστήμονας Ελληνικού Πολυτεχνείου ή αντίστοιχης αναγνωρισμένης Σχολής κάτοχος 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με 5ετή εμπειρία σε περιβαλλοντικά συγχρηματοδοτούμενα έργα, 

 1 οικονομολόγος ή/και Γεωπόνος με 3ετή τουλάχιστον εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα έργα, 

 1 Χωροτάκτης – Πολεοδόμος με 12ετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα περιφερειακής ανάπτυξης, 

χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού 

 1 στέλεχος με πτυχίο ΜΚΤ ιδιωτικής ή δημόσιας σχολής με εμπειρία σε θέματα προώθησης – 

διαφήμισης – δημοσίων σχέσεων 

 Ενεργός Εκπαιδευτής Καταδύσεων Αναψυχής ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ή μέτοχος σε Σχολή 

Κατάδυσης η οποία διαθέτει νόμιμη άδεια Παροχέα Καταδύσεων Αναψυχής σε ισχύ σύμφωνα με 

τον Νόμο 3409/2005 

 

Ως αποδεικτικά έγγραφα για την ομάδα έργου (των ειδικοτήτων) αποτελούν τα αποδεικτικά Τίτλων Σπουδών. 

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα αρκεί να προσκομιστεί φωτοαντίγραφό του, εάν έχει αποκτηθεί στο 

εξωτερικό πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

Ως αποδεικτικά της εμπειρίας νοούνται τα έργα που δηλώνονται στο βιογραφικό σημείωμα του κάθε μέλους. 

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, οι παραπάνω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής αρκεί να καλύπτονται 

αθροιστικά από όλα τα μέλη. 

Ο Υποψήφιος για να παρέχει επαρκή τεκμηρίωση κάλυψης της ανωτέρω προϋπόθεσης συμμετοχής, οφείλει να 

συνυποβάλει στην Προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία 

τεκμηρίωσης: 
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Α/ 

Α 

Εταιρία (σε περίπτωση 

Ένωσης Κοινοπραξίας) 

Σχέση με την 

εταιρεία (μόνιμο 

προσωπικό ή 

εξωτερικός 

συνεργάτης) 

Ονοματεπώνυμο Μέλους 

Ομάδας Έργου 

Ρόλος στην Ομάδα 

Έργου - Θέση στο 

σχήμα υλοποίησης 

Ανθρωπομήνες 

      

      

      

  

- Υπεύθυνες δηλώσεις συνεργασίας των δηλωθέντων στην Ομάδα Έργου υπαλλήλων ή στελεχών του 

Υποψηφίου, στις οποίες θα δεσμεύονται, ανεξαρτήτως της σχέσης που τους συνδέει μαζί του, να 

συνεργαστούν με τον Υποψήφιο, σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση, στην Ομάδα Έργου και 

για την θέση για την οποία έχουν δηλωθεί και ότι μπορεί να ανταποκριθεί και να παράσχει όλα τα 

καθήκοντα τα οποία αναλαμβάνει. 

- Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου από τα οποία να 

αποδεικνύονται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα 

επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία του σχετικά τις απαιτήσεις που αναλαμβάνει, όπως προκύπτει 

από τον ρόλο που κατέχει στην ομάδα Έργου. 

- Ο υποψήφιος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους και να αναφέρεται το ειδικό επάγγελμα του. Το εν 

λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι του τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Το επάγγελμα μπορεί δηλώνεται  και από τον ασφαλιστικό φορέα. 

 

Σημαντικό στοιχείο της ανάθεσης αποτελεί ο παράγων του χρόνου ανάλυσης, κωδικοποίησης και προετοιμασίας. Η 

εν λόγω δαπάνη δεν υπερβαίνει τα εύλογα όρια που διαγράφονται με την τήρηση της Αρχής της Οικονομικότητας, 

ενόψει των συνθηκών πραγματοποίησής της, ιδιαίτερα δε ως προς τα αναμενόμενα οφέλη για το σύνολο της 

περιοχής παρέμβασης. Η «Αρχή της Οικονομικότητας» αναμένεται να ικανοποιηθεί με την έγκριση της δημιουργίας 

καταδυτικού πάρκου και με την εισροή πολλαπλάσιων επενδυτικών δημόσιων πόρων οι οποίοι θα «επενδυθούν» 

στην τοπική οικονομία και κοινωνία, συμβάλλοντας στην οικονομική αναζωογόνηση και στη δημιουργία νέων 

θέσεων απασχόλησης. 

 

Άρθρο 7: Εγγυήσεις 

1. Εγγύηση συμμετοχής 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 η εγγύηση συμμετοχής σε 

συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται. 

 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

2.1 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 

Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
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2.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. 

2.3 Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των παρασχεθεισών υπηρεσιών 

και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο 

πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω 

σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και 

του εκπροθέσμου. 

2.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 

μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί 

Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 

παρέχεται 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. 

2.5 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει 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,  

ζ)  τους όρους ότι: 

- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος 

της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου. 

η)  τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας 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 του Δήμου και 

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

σχετικής σύμβασης. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να 

αναφέρουν, ότι και οι εγγυήσεις συμμετοχής, με τις εξής διαφοροποιήσεις: 

- Δεν απαιτείται αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την 

ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

- Θα αναφέρουν τις προς παροχή υπηρεσίες. 

- Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο 

Δήμος υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) μήνες. 
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2.6 Οι υπηρεσίες του δήμου επικοινωνούν με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές 

προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους. 

 

Άρθρο 8: Τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών 

1. Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν 

αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

2. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον συνοπτικό διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να υποβάλουν 

εγγράφως προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, 

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, στην ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο. 

3. Στον σφραγισμένο φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

α)  Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

β)  Ο πλήρης τίτλος του Δήμου. 

γ)  Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ)  Η ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού. 

ε)  Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα, δηλαδή η επωνυμία, η διεύθυνση, ο αριθμός 

τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email). 

4. Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μελών της, 

καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους. 

5. Τα περιεχόμενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται ως εξής: 

α)  Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και  

β)  Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

Όπου, ως (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 

ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού. 

6. Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται, επί ποινή αποκλεισμού, 

τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την 

ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα: 

α)  Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά 

συμμετοχής). 

β)  Πλήρη περιγραφή των προσφερόμενων εργασιών με τεκμηρίωση των ελαχίστων προϋποθέσεων 

συμμετοχής. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα δικαιολογητικά συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται 

ξεχωριστά για κάθε μέλος της. 

Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά 

στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

7. Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 

συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει τα απαιτούμενα από τη 

διακήρυξη oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. Γίνονται δεκτές 

προσφορές για το σύνολο των προκηρυσσομένων υπηρεσιών. Όλες οι τιμές στην προσφορά, καθώς και ο 

συνολικός προϋπολογισμός προσφοράς, συμπληρώνονται ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου. Αριθμητική 

μόνο αναγραφή τιμής στην προσφορά δεν λαμβάνεται υπόψη. 

8. Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, όπως 

προβλέπεται στη διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. 

θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 
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9. Προσφορές που τυχόν έχουν αποσταλεί ή υποβληθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία, αποσφραγίζονται όλες 

μαζί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

10. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη τροποποίηση ή 

απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν 

ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις 

που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που 

ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή μπορεί να καλεί 

εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της προσφοράς τους 

(δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική ή οικονομική προσφορά) που έχουν υποβάλει. Η διευκρίνιση ή η 

συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που 

επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα 

συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, 

λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της 

σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα 

νομιμοποιητικά στοιχεία. 

11. Η Επιτροπή Διαγωνισμού με γνωμοδότησή της προς την Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, μπορεί 

να προτείνει τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών. 

 

 

Άρθρο 9: Χρόνος ισχύος των προσφορών 

1. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, μέσα στο οποίο πρέπει 

να συναφθεί η σύμβαση. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

3. 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. 

 

Άρθρο 10: Εναλλακτικές προσφορές 

1. Δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού εναλλακτικές προσφορές, καθώς και όσες αναφέρονται σε μέρος της 

προκηρυχθείσας ποσότητας των προς παροχή υπηρεσιών και αγαθών. 

 

Άρθρο 11: Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

1. Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της 

νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής παρόχου σ' αυτόν, σύμφωνα με το άρθρο 127 του 

Ν.4412/2016, ως εξής: 

α)  Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο Θάσου, μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία 

διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και 

οι ημερομηνίες της δημοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. Αν 

προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Θάσου, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας. Η απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. 

β)  Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της 
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αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή, μετά από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της 

οποίας 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 από την οικονομική Επιτροπή 

2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους πριν την 

υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 

3. Οι ενστάσεις κοινοποιούνται επί ποινή αποκλεισμού, από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου 

στρέφονται και το αντίστοιχο αποδεικτικό αποστέλλεται σε φυσική μορφή στο αρμόδιο όργανο του Δήμου 

Θάσου. 

4. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται ως μη υποβληθείσες. 

 

Άρθρο 12: Προσφερόμενη τιμή 

1. Η οικονομική προσφορά, δηλαδή η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ευρώ και θα αναφέρεται η τιμή χωρίς 

Φ.Π.Α., σε ευρώ, αριθμητικά και ανά υπηρεσία, καθώς και αριθμητικά και ολογράφως για το σύνολο των 

υπηρεσιών. 

2. Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, 

ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση της παρεχόμενης 

υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει με 

σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής διαγωνισμού. 

5. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής διαγωνισμού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους 

όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

 

Άρθρο 13: Αξιολόγηση προσφορών 

1. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών 

προσφορών γίνονται σε διακριτά στάδια σε δημόσιες συνεδριάσεις, 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. 

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.  

4. 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 και βαθμολόγηση των 

τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι 

της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
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5. Αποσφραγίζονται οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, των συμμετεχόντων 

που έγιναν αποδεκτοί στα παραπάνω στάδια και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. 

6. Το αποτέλεσμα της ανωτέρω διαδικασίας επικυρώνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία 

κοινοποιείται στους προσφέροντες. 

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

8. Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά με 

βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής (άρθρο 86 Ν.4412/2016). 

9. Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: 

α. Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά 

τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής. 

 

Βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών 

Η Βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα “Κριτήρια Αξιολόγησης”, όπως αυτά 

προσδιορίζονται στον παρακάτω Πίνακα: 

 

 Κριτήρια Αξιολόγησης 
Συντελεστής Βαρύτητας 

(%) 

 Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας  

Κ1 
Σαφήνεια της πρότασης σε επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών, κατανόηση και 

κάλυψη των απαιτήσεων του έργου  
20% 

Κ2 
Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου και περιγραφή υλικοτεχνικής υποδομής που θα 

χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του έργου. 
40% 

Κ3 
Οργάνωση και περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών για το συντονισμό, τη 

διαχείριση και υλοποίηση του έργου (φάσεις, παραδοτέα, χρονοδιάγραμμα) 
20% 

 Σχήμα Διοίκησης της Ομάδας έργου  

Κ4 Σχήμα Διοίκησης της Ομάδας έργου, Εμπειρία Υπευθύνου και Ομάδας Έργου. 20% 

Σύνολο 100% 

 

α.1  Η Επιτροπή απορρίπτει ως απαράδεκτες τις προσφορές που κατά την κρίση της: 

- είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση. 

- παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους και τις λειτουργικές, τεχνολογικές και λοιπές απαιτήσεις 
της προκήρυξης. 

- παρουσιάζουν ανεπιτυχή ή ελλιπή αποτελέσματα κατά την παρουσίαση λύσεων (εάν ζητηθούν). 

- δεν καλύπτουν ακριβώς έστω και μία υποχρεωτική απαίτηση της διακήρυξης, σύμφωνα με τους 
πίνακες συμμόρφωσης. 

α.2  Εν συνεχεία, προβαίνει στη βαθμολόγηση των υπολοίπων Τεχνικών Προσφορών, σύμφωνα με τα 

προαναφερόμενα κριτήρια και τους συντελεστές βαρύτητας αυτών. 

- Η συνολική βαθμολογία κάθε κριτηρίου καθορίζεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 
100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών 
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προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές. Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. 

- Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται σύμφωνα τον τύπο Β=σ1Κ1+σ2Κ2+σ3Κ3+σ4Κ4 
όπου «σ1,2,3,4» ο συντελεστής βαρύτητας των κριτηρίων ανάθεσης Κ1, Κ2, Κ3, Κ4 και ισχύει 
σ1+σ2+σ3+σ4=1. 

- Κάθε κριτήριο βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 86 του ν.4412/2016. 

- Τα αποτελέσματα των παρουσιάσεων ή διευκρινίσεων, που τυχόν ζητηθούν, θα ληφθούν υπόψη στην 
αξιολόγηση, σε συνδυασμό με τα κριτήρια αξιολόγησης. 

β. Άνοιγμα των οικονομικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο 

στάδιο της αξιολόγησης. 

γ. Κατάταξη των Προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς με βάση τα οριζόμενα 

στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016. Συγκεκριμένα η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

είναι εκείνη που παρουσιάζει μεγαλύτερο βαθμό της συγκριτικής τιμής της προσφοράς και της 

βαθμολογία της σύμφωνα με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: 

Β = 0,80 * ( Βί / Βmax ) + 0,20 * ( Kmin / Ki ) όπου: 

 

Bi 

Βαθμολογία της i τεχνικής προσφοράς, η οποία υπολογίζεται από τις 
βαθμολογίες των επιμέρους κριτηρίων (Κ1, Κ2, Κ3. Κ4) συναρτήσει της 
βαρύτητας αυτών επί της τελικής βαθμολογίας. (Βi = 0,35* Κ1 + 0,20*Κ2 + 
0,15*Κ3+0,3*Κ4) 

Bmax Βαθμολογία της καλύτερης τεχνικής προσφοράς 

Κi το συνολικό κόστος της i προσφοράς 

Kmin η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. 

 

Το αποτέλεσμα της ανωτέρω διαδικασίας επικυρώνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία 

κοινοποιείται στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 14: Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων  αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο 

πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται 

περί ένωσης οικονομικών φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 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, 
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για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται 

στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 

διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση 

της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 

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 ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.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. 

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 η 

αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει 
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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, 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, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται  οι παράγραφοι  1 και 2. Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς 

δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 

καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 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 υποβολής προσφοράς, δεν εφαρμόζεται  η παράγραφος 2. 

4.  Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε 

πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 4. 

5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 4 μπορεί 

να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 

αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 

οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το 

σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη 

συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης, δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 

δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο 

ισχύει η απόφαση. 

6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 

παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

7. Οικονομικός φορέας που του 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 δημοσίων 

(διαγωνισμό). 
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Άρθρο 15: Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός ορισμένης προθεσμίας, τα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 80 του Ν.4412/16 και η 

προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα στην 

αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού, ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 και για την πλήρωση των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77. 

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

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει 

ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 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. 

 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για τους 

ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να 

προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι 

ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να 

είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

3. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με 

βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό. 

4. Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός του 

αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη τροποποίηση: 

 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), από τα οποία 

να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος 

τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

5. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπεβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε 

(15) επιπλέον ημέρες. 
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6. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με 

το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

7. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει 

ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

8. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις 

των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, ο προσωρινός 

ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης 

όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος 

που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία ματαιώνεται. 

9. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή, για τη λήψη απόφασης είτε 

για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε για την 

κατακύρωσης της σύμβασης.  

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

11. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους 

όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Άρθρο 16: Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης 

1. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον ο Δήμος Θάσου δεν την 

κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες. 

2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό 

ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

3. Ο Δήμος Θάσου προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

4. Η υπογραφή του συμφωνητικού 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 από οικονομική 

άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

Άρθρο 17: Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

1. Η διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται σε 6 μήνες από την υπογραφή της για τα παραδοτέα 1-5 και 

ολοκληρώνεται εφόσον έχουν  ολοκληρωθεί οι διαδικασίες έγκρισης των παραπάνω εργασιών από το Δημοτικό 
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Συμβούλιο και από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου (ολοκλήρωση διαδικασίας έγκρισης της δημιουργίας 

καταδυτικού πάρκου στην περιοχή Αστρίς του Δήμου Θάσου). Ανώτερο χρονικό όριο λήξης του συνόλου της 

σύμβασης είναι το ένα (1) έτος.  

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η 

σύμβαση. 

3. Η παραλαβή των υπηρεσιών πραγματοποιείται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου Θάσου κατά 

τα οριζόμενα στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

4. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση 

και μπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

5. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή και παραδοτέων και συνεπώς αν 

μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

6. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή και παραδοτέων, με 

έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. 

Μετά την έκδοση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί 

στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει 

σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

7. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία 

κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) 

ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή 

του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

8. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή και παραδοτέων, με 

έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της 

επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή και παραδοτέων αυτών με άλλα, 

που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση 

αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που 

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της 

σύμβασης και ο πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται στις προαναφερθείσες 

ποινικές ρήτρες, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

9. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία 

που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

Άρθρο 18:  Ποινικές ρήτρες 

1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και 

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, μπορεί να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές 

ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α)  για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών - ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 

προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που 

παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
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β)  για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%, χωρίς Φ.Π.Α. επί της συμβατικής 

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ)  οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 

για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και μπορούν να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 

παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 

προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

2. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται και συμψηφίζεται με την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή ποινικών 

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

 

Άρθρο 19: Τρόπος Πληρωμής 

1. Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών της παρούσας μπορεί να γίνεται τμηματικά, για όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης. 

2. Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών της παρούσας θα γίνεται τμηματικά, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

3. Συγκεκριμένα, κατά την ολοκλήρωση του Πακέτου Εργασιών 1, ο ανάδοχος εκδίδει τιμολόγιο παροχής 

υπηρεσιών για τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Πακέτο Εργασιών 1 και καταβάλλεται σε αυτόν το ποσό 

που αντιστοιχεί σε αυτό το τμήμα της σύμβασης.  

4. Ομοίως, κατά την ολοκλήρωση των Πακέτων Εργασίας 2-5, ο ανάδοχος εκδίδει τιμολόγια παροχής υπηρεσιών 

για τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στα Πακέτα Εργασίας 2-5 και καταβάλλονται σε αυτόν τα ποσά που 

αντιστοιχούν σε εκείνα τα τμήματα της σύμβασης. 

5. Ειδικά για το Πακέτο Εργασιών 6, ολοκλήρωση του Πακέτου Εργασιών 6 θεωρείται η υποβολή του πλήρους 

φακέλου αδειοδότησης στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ή όποιου 

αρμόδιου κατά τη διάρκεια υποβολής του φακέλου). Μετά τη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου από το παραπάνω 

αναφερόμενο Υπουργείο, ο ανάδοχος παρακολουθεί την εξέλιξη των εργασιών και είναι υπεύθυνος για τυχόν 

σχόλια ή διευκρινήσεις που ζητηθούν στον Δήμο Θάσου. Το έργο ολοκληρώνεται με την έκδοση αδείας για τη 

δημιουργία καταδυτικού πάρκου, ημερομηνία κατά την οποία και ο Ανάδοχος εκδίδει τιμολόγιο παροχής 

υπηρεσιών για τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Πακέτο Εργασιών 6 και καταβάλλεται σε αυτόν το ποσό 

που αντιστοιχεί στο τελικό τμήμα της σύμβασης. 

6. Εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί ορθά, σύννομα και σύμφωνα με τη σύμβαση, τις υποχρεώσεις του, εκδίδει 

τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για τις υπηρεσίες που έχει εκτελέσει, έχει παραδώσει και παραλάβει η αρμόδια 

επιτροπή παραλαβής και έχει εκδώσει για το λόγο αυτό το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής (ή βεβαίωση 

καλής εκτέλεσης). 

7. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την Οικονομική Υπηρεσία. 

8. Η πληρωμή του Αναδόχου, ως αντίτιμο της αξίας των προσφερόμενων εργασιών, θα γίνεται σε ΕΥΡΩ, με την 

προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο 

πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών 

χρηματικών ενταλμάτων. 

 

Άρθρο 20: Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης - Κρατήσεις 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θάσου: 

www.thassos.gr. Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημαρχιακού 

καταστήματος.  

Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 

3463/2006. 

http://www.thassos.gr/
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Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθ. 128/2017 (ΑΔΑ: 6Λ02ΩΡΔ-ΗΜ7) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

 

 

 

Ο Δήμαρχος Θάσου 

 

 

Χατζηεμμανουήλ Κωνσταντίνος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

Α/Α CPV Περιγραφή 
Παρα 

δοτέο 

Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

Προϋπολογισμός 

χωρίς ΦΠΑ (σε €) 

1 79400000-8  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΑΣΟ 

1 
Κατ. 

αποκοπή 
1 7.500,00 7.500,00 

2 79400000-8  

ΣΥΛΛΟΓΗ  ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΤΡΙΣ 

ΘΑΣΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 

2 
Κατ. 

αποκοπή 
1 28.150,00 28.150,00 

3 79400000-8  

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 

ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΤΡΙΣ 

ΘΑΣΟΥ 

3 
Κατ. 

αποκοπή 
1 6.625,00 6.625,00 

4 79400000-8  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ - 

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

4 
Κατ. 

αποκοπή 
1 8.850,00 8.850,00 

5 79400000-8  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

5 
Κατ. 

αποκοπή 
1 4.000,00 4.000,00 

6 79400000-8  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΎ ΠΑΡΚΟΥ & 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

6 
Κατ. 

αποκοπή 
1 4.875,00 4.875,00 

Μερικό Σύνολο 60.000,00 

ΦΠΑ (24%) 14.400,00 

Γενικό Σύνολο 74.400,00 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελούν τα κάτωθι πακέτα εργασίας:  

 

 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1ο:
 : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΑΣΟ 

Το συγκεκριμένο πακέτο εργασίας έχει ως στόχο να αποτυπώσει -  αξιολογήσει τις δυνατότητες 
ανάπτυξης καταδυτικού τουρισμού στην περιοχή ενδιαφέροντος και να συλλεχθούν όλα τα 
απαιτούμενα δευτερογενή στοιχεία που αναμένεται να επηρεάσουν τον σχεδιασμό του έργου. 
Ειδικότερα, οι εργασίες που απαιτούνται να υλοποιηθούν αφορούν τα κάτωθι: 

o Πλαίσιο Αναπτυξιακού μοντέλου για το σχεδιασμό καταδυτικού πάρκου – Διερεύνηση και 
καταγραφή νομοθετικού πλαισίου. 

o Περιγραφή της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Θάσου, 
έλεγχος και αξιολόγηση παραμέτρων επηρεασμού για τον σχεδιασμό καταδυτικού πάρκου 
(φυσικό – θαλάσσιο περιβάλλον, ανθρωπογενές περιβάλλον, υπάρχουσα κατάσταση σε 
επίπεδο υποδομών, κλπ.)  

o Περιγραφή υφιστάμενων και προβλεπόμενων αναπτυξιακών δομών στην περιοχή, όπως ζώνες 
αποκλεισμού από ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους, προτεινόμενες περιοχές οργανωμένης 
ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών κλπ.  

o Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των θαλάσσιων δραστηριοτήτων και άλλων 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού στη Θάσο (καταδυτικές διαδρομές, εναλλακτικές τουριστικές 
δραστηριότητες, καταγραφή και αξιολόγηση άλλων αξιόλογων πρωτοβουλιών σε επίπεδο 
εναλλακτικού τουρισμού). 

o Αποτύπωση – παρουσίαση των απαιτούμενων τεχνικών, διοικητικών και περιβαλλοντικών 
υποδομών ή άλλων εξυπηρετήσεων που είναι αναγκαία για την εύρυθμη και ασφαλή 
λειτουργία ενός καταδυτικού πάρκου και έλεγχος διαθεσιμότητας.  

o Διάγνωση φέρουσας ικανότητας ευρύτερης περιοχής του Δήμου Θάσου για την ανάπτυξη του 
καταδυτικού τουρισμού – Εκτίμηση Επιπτώσεων – Ύπαρξη Περιορισμών (γενική ανάλυση και 
παρουσίαση). 

 

 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2ο: ΣΥΛΛΟΓΗ  ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΤΡΙΣ ΘΑΣΟΥ 
– ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 

Στο συγκεκριμένο πακέτο εργασίας υλοποιούνται εργασίες που αφορούν την διερεύνηση της 
ικανοποίησης των ελαχίστων απαιτήσεων ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού στη θαλάσσια 
περιοχή της Αστρίδας. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται εργασίες συλλογής περιβαλλοντικών 
δεδομένων (βιοτικών και αβιοτικών περιβαλλοντικών παραμέτρων), διάγνωσης των χαρακτηριστικών 
της θαλάσσιας περιοχής αναφοράς (σπήλαια, ύφαλοι, ξέρες), καθώς επίσης και η ύπαρξη 
ανθρωπογενών στόχων (ναυάγια, ή άλλα βυθισθέν αντικείμενα, κατασκευές).  

Τα απαιτούμενα στοιχεία θα ληφθούν μέσω βιβλιογραφικών πηγών και επιτόπιας αυτοψίας και 
πληροφόρησης από την τοπική κοινωνία (κατοίκους, αλιείς), με σκοπό την περιγραφή των κύριων 
τύπων υποστρώματος/βιοτόπων που απαντώνται στην περιοχή και την καταγραφή της βενθικής 
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μεγαπανίδας (λίστα κύριων ειδών και φωτογράφησή τους) με έμφαση στα εμβληματικά ή/και 
προστατευόμενα είδη και λοιπά ευρήματα τα όποια θα έχουν καταδυτικό ενδιαφέρον (περιγραφή και 
φωτογράφηση τους). 

Πιο συγκεκριμένα, στις παραμέτρους που θα εξεταστούν για τη διερεύνηση της ικανοποίησης των 
ελαχίστων απαιτήσεων ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού στη θαλάσσια περιοχή Αστρίδα,  
περιλαμβάνονται οι κάτωθι: 

o Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης επί χάρτου για την ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος 
μέσα στην οποία θα βρίσκονται τα όρια του υπό σχεδίαση Καταδυτικού Πάρκου. 

o Συλλογή ειδικών περιβαλλοντικών και λοιπών στοιχείων της περιοχής, τα οποία θα 
χρησιμεύσουν στη διασφάλιση της τήρησης των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων σύμφωνα με τη 
νομοθεσία, καθώς επίσης και στη τεκμηρίωση της βιωσιμότητας του έργου (τύποι 
υποστρώματος/βιοτόπων, καταγραφή βενθικής μεγαπανίδας, λίστα κύριων ειδών και 
διάγνωση ύπαρξης εμβληματικών ή/και προστατευόμενων ειδών, κλπ). 

o Έλεγχος συμβατότητας με θεσμοθετημένες χωροταξικές δεσμεύσεις π.χ. για τυχόν 
συγκρουόμενες χρήσεις γης (δίαυλοι ναυσιπλοΐας, Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης 
Υδατοκαλλιεργειών -ΠΟΑΥ, περιοχές λιμένος κ.λπ.), 

o Έλεγχος συμβατότητας με τυχόν περιορισμούς και επιβαλλόμενες απαγορεύσεις που τίθενται 
από τη νομοθεσία  

o Έλεγχος αποστάσεων από μη συμβατές χρήσεις γης. Ειδικότερα, γίνεται λεπτομερής έλεγχος 
για την τήρηση των απαιτούμενων από το νόμο αποστάσεων από υφιστάμενες και 
θεσμοθετημένες χρήσεις γης, όπως ενάλιους κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους, αλιευτικά 
καταφύγια, κ.λπ.  

o Καταγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών (σπήλαια, ύφαλοι, ξέρες) και ανθρωπογενών 
στόχων (ναυάγια, ή άλλα βυθισθέν αντικείμενα, κατασκευές) και φωτογράφηση τους. 

o Τεκμηρίωση των δυνατοτήτων της περιοχής για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού και ειδικότερα του καταδυτικού τουρισμού (ασφάλεια καταδυομένων, 
καταλληλότητα βάθους και ανάγλυφου, καταδυτικό ενδιαφέρον, προφύλαξη από τον καιρό, 
εγγύτητα σημείων καταδυτικού ενδιαφέροντος, κλπ) 

 

 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3ο: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΤΡΙΣ ΘΑΣΟΥ  

Το συγκεκριμένο πακέτο εργασίας έχει ως στόχο, να αξιολογήσει όλα τα παραπάνω στοιχεία που 
αναλύθηκαν στα προηγούμενα στάδια υλοποίησης και να διερευνήσει όλες τις δυνατές θέσεις για την 
χάραξη καταδυτικής διαδρομής-καταδυτικού πάρκου στη περιοχή Αστρίδα του Δήμου Θάσου. 
Ειδικότερα, η ομάδα μελέτης θα αναλύσει όλες τις πιθανές οριοθετήσεις και θα τις αξιολογήσει με τη 
δημιουργία πίνακα matrix κριτηρίων, τα οποία θα φέρουν συντελεστές βαρύτητας και βαθμολόγηση. 
Στόχος αποτελεί η μοριοδότηση όλων των πιθανών θέσεων και η ιεράρχησή τους σύμφωνα με 
συγκεκριμένα κριτήρια. Τέλος, θα γίνει ανάλυση των τεχνικών χαρακτηριστικών των παρεμβάσεων που 
πρέπει να υλοποιηθούν σύμφωνα με τη νομοθεσία, ανάλυση των τεχνικών του προδιαγραφών, 
ακριβής χωροθέτηση σε περιβάλλον GIS και τέλος κοστολόγησή τους. 

Ειδικότερα, οι εργασίες που απαιτούνται να υλοποιηθούν στο συγκεκριμένο πακέτο εργασίας αφορούν 
τα κάτωθι: 

o Διερεύνηση θέσεων χωροθέτησης και διάγνωση κριτηρίων αξιολόγησης  - Βαθμολόγηση - 
Αξιολόγηση σεναρίων - Επιλογή θέσης και έκτασης του προτεινόμενου καταδυτικού πάρκου 

o Ακριβής οριοθέτηση της προτεινόμενης κατάλληλης περιοχής του ΚΠ επί χάρτου και σε 
περιβάλλον G.I.S.  

o Επιλογή και περιγραφή προτεινόμενων καταδυτικών διαδρομών (θέση, θεματικό αντικείμενο, 
μήκος, διάρκεια κατάδυσης, κ.λπ.). 
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o Προσδιορισμός σημείων τοποθέτησης πλωτών φωτοσημαντήρων για την οριοθέτηση του Κ.Π. 
και σημείων τοποθέτησης των αγκυροβολίων για τα σκάφη που θα μεταφέρουν τους 
επισκέπτες-αυτοδύτες. 

o Προσδιορισμός σημείων πρόσθετων παρεμβάσεων (εάν απαιτούνται) και συνοπτική 
παρουσίαση τεχνικών προδιαγραφών (σημεία πληροφόρησης, σημείων δημιουργίας τεχνητών 
υφάλων, πλωτές εξέδρες, άλλες υποδομές) 

 

 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4ο: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ 
ΠΑΡΚΟΥ 

Στο συγκεκριμένο πακέτο εργασίας πραγματοποιούνται εργασίες έρευνας αγοράς και δημιουργίας 
επιχειρηματικού σχεδίου για την οργάνωση του καταδυτικού τουρισμού στη θαλάσσια περιοχή 
Αστρίδα του Δήμου Θάσου, καθώς επίσης και ανάπτυξης του χρηματοδοτικού μοντέλου λειτουργίας 
του καταδυτικού πάρκου.  

Εκτός των άλλων πραγματοποιείται τεκμηρίωση των προτάσεων για τον επαρκή προσδιορισμό των 
στοιχείων βιωσιμότητας του καταδυτικού τουρισμού προκειμένου να οριοθετηθεί με σαφήνεια το 
εύρος της αγοράς στην οποία απευθύνεται το καταδυτικό πάρκο βάσει σεναρίων σκοπιμότητας και 
βιωσιμότητας. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στο συγκεκριμένο στάδιο περιλαμβάνεται η υλοποίηση των κάτωθι 
εργασιών:  

o Προσδιορισμός της τουριστικής εικόνας της περιοχής (προφίλ) 

o Υλοποίηση έρευνας αγοράς (market study) για τον εντοπισμό και τη διαμόρφωση του προφίλ 
του δυνητικού επισκέπτη στον οποίο θα απευθύνεται το καταδυτικό πάρκο (ανάλυση 
προτιμήσεων, ενδιαφερόντων, διαθέσιμου εισοδήματος, κλπ) 

o Διάγνωση και ανάπτυξη προφίλ παρεχόμενων υπηρεσιών (χαρτοφυλάκιο) που πρέπει να 
δημιουργήσει το καταδυτικό πάρκο προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των 
δυνητικών πελατών (εικόνα, προϊόντα, υπηρεσίες, τιμές, κλπ) 

o Εντοπισμός των τοπικών παραγόντων που θα επιθυμούσαν να εμπλακούν στη διαμόρφωση 
του νέου τουριστικού μοντέλου που προωθεί ο Δήμος Θάσου για τη περιοχή της Αστρίδας. 
Ανάπτυξη μοντέλου συνεργατικών σχηματισμών με την τοπική κοινωνία προς τον στόχο της 
επίτευξης αειφορικού τουρισμού με άξονα τις καταδύσεις 

o Καθορισμός αρχών ποιότητας, όρων συνεργασίας και ορθής λειτουργίας του καταδυτικού 
μοντέλου στη περιοχή από όλους τους εμπλεκόμενους (χάρτης ποιότητας) 

o Ανάπτυξη πλαισίου πολιτικών και σχεδίου δράσης για την προώθηση και προβολή του 
καταδυτικού τουρισμού στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.  

o Δημιουργία οδηγού διαμόρφωσης και προώθησης του καταδυτικού τουρισμού. Ειδικότερα, θα 
δημιουργηθεί 8σέλιδος οδηγός, παραδοτέος μόνο σε ψηφιακή μορφή και συνοδευόμενος από 
οπτικοακουστικό υλικό DVD. Ο Οδηγός θα παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό του καταδυτικού 
πάρκου και των προτεινόμενων καταδυτικών διαδρομών το οποίο θα συνοδεύεται από το 
απαραίτητο πληροφοριακό υλικό. Δυνητικά, ο Ανάδοχος, και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να 
προτείνει να ενσωματωθούν στον οδηγό και παράλληλες δραστηριότητες που υλοποιούνται 
στη περιοχή για την ενίσχυση του προϊόντος με αξιοθέατα της περιοχής, χώρων εστίασης, 
διαμονής. 

o Εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας του Κ.Π. και δημιουργία οικονομοτεχνικών σεναρίων 
βιωσιμότητας 

o Οικονομοτεχνική αξιολόγηση σεναρίων βιωσιμότητας ίδρυσης και λειτουργίας καταδυτικού 
πάρκου  

o Διάγνωση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την λειτουργία του καταδυτικού πάρκου στη 
περιοχή Αστρίδα 
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 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5ο: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

Το συγκεκριμένο πακέτο περιλαμβάνει την υλοποίηση των κάτωθι επιμέρους εργασιών:  

o Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου οργάνωσης (business plan) του καταδυτικού πάρκου 

o Ανάπτυξη χρηματοδοτικού μοντέλου λειτουργίας  

o Δημιουργία σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας με πρόβλεψη, για διαχείριση θεμάτων 
ασφαλείας και πρόληψης – αντιμετώπισής τους 

 

 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6ο: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ 
ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

Στο συγκεκριμένο πακέτο εργασίας πραγματοποιούνται εργασίες οργάνωσης του φακέλου 
τεκμηρίωσης της δημιουργίας καταδυτικού πάρκου στην θαλάσσια περιοχή της Αστρίδος 
(οικονομοτεχνική, χρηματοδοτική και προωθητική τεκμηρίωση), καθώς επίσης και εργασίες για την 
υποβολή του σχετικού φακέλου προς τη Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι ο φάκελος τεκμηρίωσης θα αφορά και στην υλοποίηση των 
απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης και υποστήριξης των υπηρεσιών του Δήμου Θάσου προκειμένου 
να υποβληθεί η απαιτούμενη αίτηση και τα αναγκαία δικαιολογητικά προς τη Διεύθυνση Χωροταξίας 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.  

Όλες οι παραπάνω εργασίες θα έχουν ως σημείο αναφοράς την υφιστάμενη νομοθεσία και ειδικότερα 
το άρθρο 13 του ν. 3409/2005 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν.4296/2014, ώστε να 
χαρακτηριστεί η θαλάσσια περιοχή Αστρίς (με τον αντίστοιχο πυθμένα) στα διοικητικά όρια του Δήμου 
Θάσου, ως καταδυτικό πάρκο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών  αξιολόγησης δυνατοτήτων ανάπτυξης καταδυτικού τουρισμού στη 

Θάσο, αξιολόγησης καταλληλότητας της περιοχής Αστρίς για τη δημιουργία καταδυτικού πάρκου, 

οργάνωσης  φακέλου δημιουργίας καταδυτικού πάρκου 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

α/α Περιγραφή - 
Παραδ 

οτέο 

Μονάδα 

μέτρησης 

Ποσό 

τητα 

Τιμή Μονάδας 

(€) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολικός 

Προϋπολογισμός 

(ΣΠ) 

ΣΠ =(4)x(5) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΦΠΑ (24%) 

Συνολικός 

Προϋπολογισμός 

ΣΠ =(6)+(7) με 

ΦΠΑ 

1 
 

1. 
Κατ. 

αποκοπή 
1     

2 

 

2 
Κατ. 

αποκοπή 
1     

3 

 

3 
Κατ. 

αποκοπή 
1     

4 

 

4 
Κατ. 

αποκοπή 
1     

5 

 

5 
Κατ. 

αποκοπή 
1     

6 

 

6 
Κατ. 

αποκοπή 
1     
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