
 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ: Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου 

 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

για τθν υλοποίθςθ του ζργου 

«ΕΡΙΚΑΙΟΡΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΟΥ ΡΑΚΟΥ 
ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΡΟΛΗ» 

 
CPV: 71241000-9: Μελζτεσ ςκοπιμότθτασ, υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν, υπθρεςίεσ 

αναλφςεων 
 

Ρροχπολογιςμόσ: Εβδομιντα τζςςερισ χιλιάδεσ ευρϊ (74.000€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ  

 

Κριτιριο Ανάκεςθσ: Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει  

βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ 

 
Καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ των προςφορϊν: 

ζωσ και τθν 23-12-2020, θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 11:00 πμ 

 

Ημερομθνία και ϊρα διενζργειασ διαγωνιςμοφ: 

23-12-2020, θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 11:00 πμ 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ 

 

Επωνυμία Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Ρλατεία Εκνάρχου Μακαρίου  

Ρόλθ Τρίπολθ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 22131 

Τθλζφωνο 2713601190 

Φαξ 2713601173 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  perpel@perpel.gov.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Ραπαδθμθτρίου Αντϊνιοσ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL) www.ppel.gov.gr/ 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

Θ Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου είναι μθ Κεντρικι Ανακζτουςα Αρχι. 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι ο ςχεδιαςμόσ, ο ςυντονιςμόσ και θ εφαρμογι των 
πολιτικϊν που άπτονται των ηθτθμάτων τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου (https://www.ppel.gov.gr/ ) 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθ διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ του άρκρου 117 του 
ν. 4412/2016. 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Ρράςινο Ταμείο, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ. 
195.9.1/04-11-2020 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρράςινου Ταμείου. 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ επικαιροποίθςθ τθσ Μελζτθσ ςκοπιμότθτασ/βιωςιμότθτασ για τθν 
ανάπτυξθ Επιχειρθματικοφ Ράρκου ςτθ Μεγαλόπολθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διενζργεια Τεχνικοφ 
και Νομικοφ Ελζγχου για τθν εξζταςθ καταλλθλότθτασ τθσ προτεινόμενθσ εναλλακτικισ κζςθσ. Με βάςθ 
τα ςυμπεράςματα τθσ νζασ Μελζτθσ Σκοπιμότθτασ και Βιωςιμότθτασ κα εκπονθκοφν ςτθ ςυνζχεια οι 
ςχετικζσ μελζτεσ που προβλζπονται από το νόμο, οι οποίεσ, κα χρθματοδοτθκοφν από άλλα 
προγράμματα / χρθματοδοτικά εργαλεία τθσ προγραμματικισ περιόδου 2021 – 2027, όπωσ αντίςτοιχα 
και το τμιμα τθσ ςχετικισ επζνδυςθσ που δεν κα καλυφκεί από ιδιωτικά κεφάλαια (κρατικι ενίςχυςθ). 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτον κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων 
(CPV) : 71241000-9: Μελζτεσ ςκοπιμότθτασ, υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν, υπθρεςίεσ αναλφςεων. 

mailto:perpel@perpel.gov.gr
https://www.ppel.gov.gr/
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Θ εκτιμϊμενθ ςυνολικι αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των εβδομιντα τεςςάρων χιλιάδων 
ευρϊ (74.000€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: πενιντα εννζα χιλιάδεσ 
εξακόςια εβδομιντα επτά ευρϊ και ςαράντα δφο λεπτά 59.677,42 €, ΦΡΑ: δεκατζςςερισ χιλιάδεσ 
τριακόςια είκοςι δφο ευρϊ και πενιντα οκτϊ λεπτά 14.322,58 €). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε πζντε (5) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίνεται ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ Ι τθσ παροφςασ. 

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

1.4 Θεςμικό πλαίςιο 

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

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

 του ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ» και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι 
περίοδο 2007 -2013», 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ», 
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 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.», 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», 

 τθσ υπ’ αρ. 1615/27-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΞΨΞ7Λ1-ΛΨΥ ) Απόφαςθσ Ο.Ε. Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου, για 
τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ για τθν εκπόνθςθ «Μελζτθσ Σκοπιμότθτασ για τθν Ανάπτυξθ 
Επιχειρθματικοφ Ράρκου ςτθ Μεγαλόπολθ», 

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

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 23/12/2020, θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 
11:00 π.μ. 

Οι προςφορζσ όςων μετζχουν ςτο διαγωνιςμό κα πρζπει είτε να κατατίκενται ςτα γραφεία τθσ 
Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Ζργων Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου (Ζδρασ), ςτθ διεφκυνςθ Οπλαρχθγοφ Σεχιϊτθ 1, 
22132 Τρίπολθ, είτε να αποςτζλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςτθν ανωτζρω διεφκυνςθ, με 
οποιονδιποτε τρόπο (ταχυδρομικϊσ, μζςω εταιρείασ courier, κλπ) όπου κα παραλαμβάνονται με 
απόδειξθ, και ςε κάκε περίπτωςθ μζχρι τθν ανωτζρω καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα τθσ προκεςμίασ 
παραλαβισ των προςφορϊν, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 2.4.2 τθσ παροφςασ. 

1.6 Δθμοςιότθτα 

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

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL): https://www.ppel.gov.gr/ . 

Θ περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα δθμοςιευτεί ςτον Ελλθνικό Τφπο. 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

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

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

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

  

https://www.ppel.gov.gr/




Διακιρυξθ για τθν υλοποίθςθ του ζργου «ΕΡΙΚΑΙΟΡΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΡΙΜΟΤΗΤΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΟΥ ΡΑΚΟΥ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΡΟΛΗ» 

 

 
σελ. [6]    

 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

1. θ παροφςα διακιρυξθ με τα παραρτιματά τθσ 

2. το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 

3. θ τεχνικι προςφορά του αναδόχου 

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

5. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ. 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, πραγματοποιοφνται μζςω των θλεκτρονικϊν διευκφνςεων που 
αναφζρονται ςτθν παρ. 1.6. και 2.1.3 τθσ παροφςασ. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ 
dteperpel@gmail.com , το αργότερο μζχρι 18-12-2020 και απαντϊνται αντίςτοιχα από τθν Ανακζτουςα 
Αρχι. Αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάηονται. 

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

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται 
για τθν παραλαβι των προςφορϊν.  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.  

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

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα 
και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν.1497/1984 
(Αϋ188)1. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 

                                                           
1
 Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ 

μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ 
χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ 
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γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 
εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα 
αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ 
είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο 
αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

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

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

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ τθσ παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά 
ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να 
παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του 
αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων 
ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ 
εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

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

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

Υποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν παρζχονται ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ παροφςασ. 

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

                                                                                                                                                                                              
Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 453-454 του Κ.Ρ.Δ. 
και 36 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ 

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

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

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

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

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

2.2.2 Λόγοι αποκλειςμοφ 

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

2.2.2.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων 

αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ. 

2.2.2.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν 
εκνικι νομοκεςία ι/και 

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

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

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

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: i) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ii) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
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του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό i και 
iiϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 

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

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

 

Κριτιρια Επιλογισ 

2.2.3 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ 
τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ 
του ν. 4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι ζγκριςθ ι να είναι μζλθ 
ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ 
τουσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι 
μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον 
ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ. 

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά μθτρϊα. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν υπό 
ανάκεςθ υπθρεςία. 

2.2.4 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Πςον αφορά ςτθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ πρζπει να ζχουν μζςο ετιςιο κφκλο εργαςιϊν κατά τισ τρεισ (3) 
κλειςμζνεσ τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ (2017, 2018, 2019) ι τισ οικονομικζσ χριςεισ κατά τισ οποίεσ 
ο οικονομικόσ φορζασ δραςτθριοποιείται, αν είναι λιγότερεσ από τρεισ ςυνολικά, τουλάχιςτον το 
διπλάςιο του προχπολογιςμοφ τθσ παροφςασ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α). 

2.2.5 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται: 

Α. Κατά τθ διάρκεια των τριϊν (3) τελευταίων ετϊν πριν το ζτοσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, ιτοι 2017, 
2018 και 2019 και μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, να ζχουν υλοποιιςει και 
ολοκλθρϊςει τουλάχιςτον: 
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 τρεισ (3) ςυμβάςεισ που να αφοροφν ςε ζργο μελζτθσ ςκοπιμότθτασ ζργων υποδομισ ι/και 
ανάλυςθσ κόςτουσ οφζλουσ για ζργα υποδομισ, εκ των οποίων οι δφο (2) με προχπολογιςμό κατ’ 
ελάχιςτον ίςο με τον προχπολογιςμό του προκθρυςςόμενου ζργου χωρίσ ΦΡΑ. 

 Μία (1) ςφμβαςθ που να αφορά ςε ζργο ςυναφζσ με τθν υποςτιριξθ τθσ ανάπτυξθσ επιχειρθματικοφ 
πάρκου/κζντρου ι/και κερμοκοιτίδασ επιχειριςεων. 

 Μία (1) ςφμβαςθ που να αφορά ςε ζργο μελζτθσ αξιοποίθςθσ ακίνθτθσ περιουςίασ ι/και τεχνικοφ 
ελζγχου ακινιτου. 

Στθν περίπτωςθ τθσ ζνωςθσ εταιρειϊν, θ απαίτθςθ μπορεί να καλφπτεται ακροιςτικά. 

Σε περίπτωςθ που κάποιοσ προςφζρων ζχει εκτελζςει ςυμβάςεισ, όπωσ αναφζρεται παραπάνω, ωσ 
μζλοσ ζνωςθσ εταιρειϊν ι κοινοπραξίασ, για τθν ικανοποίθςθ του κριτθρίου του προχπολογιςμοφ 
λαμβάνεται υπόψθ το ποςό που αναλογεί ςτον προςφζροντα. 

Τα παραπάνω ςτοιχεία ςυμπλθρϊνονται ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Ρίνακα Ι «ΡΙΝΑΚΑΣ 
ΑΡΟΤΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΓΩΝ», του Ραραρτιματοσ ΙV τθσ παροφςασ. 

Κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ παραςτατικϊν για τθν απόδειξθ 
πλιρωςθσ του παρόντοσ κριτθρίου. Τα ςχετικά παραςτατικά υποβάλλονται μόνο από τον προςωρινό 
ανάδοχο κατά τθ διαδικαςία κατακφρωςθσ. 

Β. Ο προςφζρων κα πρζπει να διακζτει προςωπικό επαρκζσ ςε πλικοσ και εμπειρία για τθν ανάλθψθ τθσ 
ςφμβαςθσ. Για τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ο προςφζρων κα πρζπει να ςυγκροτιςει Ομάδα 
Ζργου θ οποία κα αποτελείται από τουλάχιςτον πζντε (5) μζλθ με τα ακόλουκα προςόντα: 

Ζναν (1) Υπεφκυνοσ Ζργου 

Ο Υπεφκυνοσ Ζργου (ΥΕ), κα πρζπει να διακζτει τα ακόλουκα προςόντα: 

 Ρτυχίο Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ. 

 Μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν ι Διδακτορικό δίπλωμα ςτισ κετικζσ ι οικονομικζσ επιςτιμεσ ι τθν 
Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων. 

 Τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) ζτθ γενικι επαγγελματικι εμπειρία.  

 Τουλάχιςτον τρία (3) ζτθ επαγγελματικι εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ ζργων μελετϊν ςκοπιμότθτασ 
ζργων υποδομισ ι/και ανάλυςθσ κόςτουσ οφζλουσ για ζργα υποδομισ.  

Τρία (3) ζμπειρα ςτελζχθ Ομάδασ Ζργου 

Τα ςτελζχθ τθσ Ομάδασ Ζργου κα πρζπει να διακζτουν τουλάχιςτον τα ακόλουκα προςόντα: 

Στζλεχοσ 1 

 Ρτυχίο Οικονομικϊν Επιςτθμϊν Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ. 

 Τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ γενικι επαγγελματικι εμπειρία.  

 Τουλάχιςτον πζντε (5) ζτθ επαγγελματικι εμπειρία ςτθν κατάρτιςθ οικονομικϊν μοντζλων ι/και 
ςτθν εκπόνθςθ οικονομοτεχνικϊν μελετϊν. 

Στζλεχοσ 2 

 Ρτυχίο Μθχανικοφ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ. 

 Τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ γενικι επαγγελματικι εμπειρία.  

 Τουλάχιςτον πζντε (5) ζτθ επαγγελματικι εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ ζργων μελετϊν χωροταξικοφ-
πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ ι/και τον τεχνικό ζλεγχο ακινιτων. 

Στζλεχοσ 3 

 Ρτυχίο Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ. 

 Τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ γενικι επαγγελματικι εμπειρία.  
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 Τουλάχιςτον πζντε (5) ζτθ επαγγελματικι εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ ζργων εκπόνθςθσ 
επιχειρθματικϊν ςχεδίων ι/και αξιολόγθςθσ επενδυτικϊν ςχεδίων ι/και προϊκθςθσ 
επιχειρθματικότθτασ. 

Ζναν (1) ειδικό νομικό εμπειρογνϊμονα  

 Ρτυχίο Νομικισ 

 Τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ γενικι επαγγελματικι εμπειρία.  

 Τουλάχιςτον τρία (3) ζτθ επαγγελματικι εμπειρία ςτον νομικό ζλεγχο ακινιτων. 

Τα παραπάνω ςτοιχεία ςυμπλθρϊνονται ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Ρίνακα ΙΙ «ΡΙΝΑΚΑΣ 
ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΟΥ», του Ραραρτιματοσ IV τθσ παροφςασ. 

Κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ παραςτατικϊν (δθλ. Βιογραφικϊν 
Σθμειωμάτων) για τθν απόδειξθ πλιρωςθσ του παρόντοσ κριτθρίου. Τα ςχετικά παραςτατικά 
υποβάλλονται μόνο από τον προςωρινό ανάδοχο κατά τθ διαδικαςία κατακφρωςθσ. 

Αν κατά τθν διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου προκφψει ανάγκθ αντικατάςταςθσ οποιουδιποτε ςτελζχουσ 
αυτι μπορεί να γίνει μόνο με ςτζλεχοσ των ιδίων προςόντων, μετά από τεκμθριωμζνο αίτθμα του 
αναδόχου και ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

2.2.6 Ρρότυπα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ 

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται 
με: 

α) Ριςτοποιθτικό ISO 9001:2015 ι ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα 
κράτθ μζλθ, εν ιςχφ, από διαπιςτευμζνο οργανιςμό ι ινςτιτοφτο. 

β) Ριςτοποιθτικό ISO 27001:2015 ι ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα 
κράτθ μζλθ, εν ιςχφ, από διαπιςτευμζνο οργανιςμό ι ινςτιτοφτο. 

γ) Ριςτοποιθτικό ISO 14001:2015 ι ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα 
κράτθ μζλθ, εν ιςχφ, από διαπιςτευμζνο οργανιςμό ι ινςτιτοφτο. 

Τα παραπάνω πιςτοποιθτικά κα πρζπει να είναι εν ιςχφ και να ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνουσ 
οργανιςμοφσ. H Aνακζτουςα Αρχι αναγνωρίηει ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ 
ςε άλλα κράτθ - μζλθ. Επίςθσ, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ, εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν 
λόγω πιςτοποιθτικά εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, 
υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ πλθροφν τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 

Δεν επιτρζπεται θ ςτιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων για τθν εκπλιρωςθ τθσ ανωτζρω απαίτθςθσ. 

2.2.7 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν 

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.3, 
2.2.4 2.2.5 και 2.2.6 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο 
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν 
παροφςα Ραράρτθμα II, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 
1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 
Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ 
φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 
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επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr), και ςτθν 
παροφςα διακιρυξθ. 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
των προςφορϊν. 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 
2.2.2.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτόν. 

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.8 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.6, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

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

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

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για 
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ 
του γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ. 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 οι 
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν, μετά τθν ανάδειξι τουσ ωσ «προςωρινοφ αναδόχου», 
αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά2: 

                                                           
2
Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 

 

http://www.eaadhsy.gr/
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α) για τθν παράγραφο 2.2.2.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, 
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, 
από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) 
μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα 
μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα 
πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.2.1, 

β) για τθν παράγραφο 2.2.2.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - 
μζλουσ ι χϊρασ το οποίο να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ το άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν 
αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του .  

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει υπεφκυνθ διλωςθ αναφορικά με τουσ 
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ, ςτουσ οποίουσ οφείλει να 
καταβάλει ειςφορζσ.  

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν 
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ 
εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ 
τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 

                                                                                                                                                                                              
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων 

εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, 
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ επικυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί 
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι 
δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ 
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ 
ςυμφωνίεσ (βλ. και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί 

από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και 
ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ 
περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  
Επίςθσ ιδιωτικά ζγγραφα μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ 
διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβεια τουσ.  

 4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, 

εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ. 
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γ) για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.2.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων που να ζχει εκδοκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου 
που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 

Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ 
διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ 
του πιςτοποιθτικοφ.  

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα 
ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.2.1 και 
2.2.2.2 περ. α’ και β’. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ 
αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016.  

δ) για τθν παράγραφο 2.2.2.4. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

Β.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.3. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, 
με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. Οι 
εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.3 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3.Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.4 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

 Οικονομικζσ καταςτάςεισ ι αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων των οικονομικϊν χριςεων 
2017, 2018 και 2019, ςτθν περίπτωςθ που θ δθμοςίευςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων 
απαιτείται από τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Στθν 
περίπτωςθ που δεν ζχουν υποβλθκεί οικονομικζσ καταςτάςεισ για το 2019, κα υποβλθκεί 
υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου για το φψοσ του κφκλου εργαςιϊν. 

 Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 
δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με 
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.5.Α οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν: 





Διακιρυξθ για τθν υλοποίθςθ του ζργου «ΕΡΙΚΑΙΟΡΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΡΙΜΟΤΗΤΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΟΥ ΡΑΚΟΥ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΡΟΛΗ» 

 

 
σελ. [16]    

 

 

 Τον Ρίνακα Ι «ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΡΟΤΥΡΩΣΘΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΓΩΝ», του Ραραρτιματοσ ΙV τθσ παροφςασ 
ςυμπλθρωμζνο και ςυνοδευόμενο από τα αντίςτοιχα παραςτατικά ςφμφωνα με τθν επόμενθ 
παράγραφο. 

 Αποφάςεισ, Βεβαιϊςεισ, πιςτοποιιςεισ για τθν παραλαβι των ζργων αυτϊν και ςυγκεκριμζνα: 
 
 αν ο αποδζκτθσ του Ζργου είναι φορζασ του δθμόςιου ι του ευρφτερου δθμόςιου τομζα 

(Ανακζτουςα Αρχι), θ επιτυχισ ολοκλιρωςθ ενόσ ζργου αποδεικνφεται με ςχετικι βεβαίωςθ 
ι πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, το οποίο ζχει εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν Ανακζτουςα 
Αρχι και εάν αυτό δεν είναι δυνατό, με υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ και 
προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ςφμβαςθσ. 

 αν ο αποδζκτθσ του Ζργου είναι ιδιωτικόσ φορζασ, θ επιτυχισ ολοκλιρωςθ ενόσ ζργου 
αποδεικνφεται με βεβαίωςθ του αποδζκτθ και, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, με υπεφκυνθ 
διλωςθ του προςφζροντα και προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ςφμβαςθσ. 

 
Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.5.Β οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν: 

 Τον Ρίνακα ΙI «ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΘΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΟΥ», του Ραραρτιματοσ ΙV τθσ 
παροφςασ ςυμπλθρωμζνο και ςυνοδευόμενο από τα αντίςτοιχα παραςτατικά ςφμφωνα με τθν 
επόμενθ παράγραφο. 
 τα βιογραφικά ςθμειϊματα των μελϊν τθσ προτεινόμενθσ ομάδασ ζργου ςφμφωνα με το 

υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ ΙV τθσ παροφςασ. 
 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα ςχετικά εν 
ιςχφ, πιςτοποιθτικά. 

Β.7 Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο, και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ 
εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα 
από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.  

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι 
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 
υποβολι τουσ. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 
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Β.8 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με 
τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Πλα τα αποδεικτικά ζγγραφα τθσ παροφςασ παρ. 2.2.8, υποβάλλονται μόνο από τον προςωρινό 
ανάδοχο κατά τθ διαδικαςία τθσ κατακφρωςθσ. Δεν απαιτείται θ προςκόμιςι τουσ κατά τθν υποβολι 
τθσ προςφοράσ. 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ 

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων: 

 

ΚΙΤΗΙΟ ΡΕΙΓΑΦΗ ΚΙΤΗΙΟΥ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

(ς) (%) 

Κ1 

Ορκότθτα τθσ αντίλθψθσ του ζργου, κατανόθςθ των 
ειδικϊν απαιτιςεων και του Ρεριβάλλοντοσ του ζργου, 
αναγνϊριςθ κρίςιμων παραγόντων επιτυχίασ και 
εντοπιςμόσ ενδεχόμενων προβλθμάτων/κινδφνων και 
προτάςεισ αντιμετϊπιςισ τουσ 

25% 

Κ2 

Μεκοδολογικι Ρροςζγγιςθ και Ρεριγραφι Οργάνωςθσ 
και Υλοποίθςθσ Εργαςιϊν και Ραραδοτζων του Ζργου με 
εςτίαςθ ςτθ διαςφάλιςθ τθσ βιωςιμότθτασ του 
επιχειρθματικοφ πάρκου 

50% 

Κ3 Οργάνωςθ, Διοίκθςθ και Λειτουργία τθσ Ομάδασ Ζργου 25% 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 100% 

 

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν 

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 150 
βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. 

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

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

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

U = ς1*Κ1 + ς2*Κ2 + ς3*Κ3 

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

Θ τελικι αξιολόγθςθ και κατάταξθ των προςφορϊν κα γίνει με βάςθ τον ακόλουκο τφπο: 

 

 

 
Λi = 80 * (Βi / Bmax ) + 20 * (Kmin/Ki) 
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όπου: 

Bmax: θ ςυνολικι βακμολογία που ζλαβε θ καλφτερθ Τεχνικι Ρροςφορά 

Bi: θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ i 

Kmin: Το ςυνολικό κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ με τθ μικρότερθ τιμι, χωρίσ ΦΡΑ 

Ki: Το ςυνολικό κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ i, χωρίσ ΦΡΑ 

Λi: Τελικι βακμολογία τθσ Ρροςφοράσ i, θ οποία ςτρογγυλοποιείται ςε 2 δεκαδικά ψθφία. 

Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ 
είναι θ προςφορά με το μεγαλφτερο Λi. Σε περίπτωςθ ιςοψθφίασ, επικρατζςτερθ είναι θ προςφορά με 
το μεγαλφτερο Βi (βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ υποψθφίου), ενϊ ςε περίπτωςθ πλιρουσ 
ιςοβακμίασ (Λi, Βi) διενεργείται δθμόςια κλιρωςθ παρουςία όλων των ενδιαφερομζνων. 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθ Διακιρυξθ και ςτο Ραράρτθμα Ι 
αυτισ, για όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ ςυντονιςτισ αυτισ. Συντονιςτισ μπορεί να οριςτεί μόνον μζλοσ τθσ Ζνωςθσ 
και όχι φυςικό ι νομικό πρόςωπο, το οποίο δεν μετζχει αυτοτελϊσ ςτθν Ζνωςθ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν 

Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται εντόσ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 1.5, είτε με αποςτολι, επί 
αποδείξει, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, ςτα γραφεία τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Ζργων Ρεριφζρειασ 
Ρελοποννιςου, Οπλαρχθγοφ Σεχιϊτθ 1, 22132 Τρίπολθ, είτε με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, ςτθν ίδια διεφκυνςθ. 

Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται 
δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον 
διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα κατάκεςθσ προςφορϊν, όπωσ ορίηονται ςτο 
άρκρο 1.5 τθσ παροφςασ. Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου 
των προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα 
παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ 
ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει να 
αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 
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«Στοιχεία προςφζροντοσ: επωνυμία του νομικοφ προςϊπου και ςε περίπτωςθ ζνωςθσ τισ 

επωνυμίεσ των οικονομικϊν φορζων που τθν αποτελοφν, κακϊσ και τα απαραίτθτα ςτοιχεία 

επικοινωνίασ (ταχ. διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail)» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΡΟΣ ΤΗΝ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΩΝ 

ΟΡΛΑΧΘΓΟΥ ΣΕΧΙΩΤΘ 1, Τ.Κ. 22132, ΤΙΡΟΛΘ 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

για τθν υλοποίθςθ του ζργου «ΕΡΙΚΑΙΟΡΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΡΙΜΟΤΗΤΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΟΥ ΡΑΚΟΥ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΡΟΛΗ» 

ΑΔΑΜ Διακιρυξθσ: ………………………………… 

 

Καταλθκτικι Ημερομθνία Υποβολισ Ρροςφορϊν 23/12/2020 και ϊρα 11:00 π.μ. 

ΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποςφραγιςκεί από τθν Ταχυδρομικι Υπθρεςία & το Ρρωτόκολλο 

 

Στον κυρίωσ φάκελο προςφοράσ εςωκλείεται αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ, θ οποία αναγράφει τθν 
Διακιρυξθ τθν οποία αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του προςφζροντοσ (μεμονωμζνου ι ζνωςθσ), 
δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου), απαραίτθτα ςτοιχεία επικοινωνίασ 
(ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail). 

Εντόσ του κυρίωσ φακζλου τθσ προςφοράσ περιλαμβάνονται επιπλζον τθσ αίτθςθσ τα ακόλουκα: 

α) ζνασ (υπο)φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά», 

β) ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά». 

Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο, πριν από τθν θμερομθνία 
παραλαβισ προςφορϊν του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 

Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο πρακτικό 
τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι θμερομθνία και ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν κατοχι τθσ ι 
που παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα αρχι ι που κατατζκθκε ςτο πρωτόκολλο 
τθσ ανακζτουςα αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ απαράδεκτεσ. 

Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο για λογαριαςμό του οικονομικοφ φορζα: 

α) από τον ίδιο τον προςφζροντα (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου), 

β) το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου (ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου). 

Από τον προςφζροντα ςθμειϊνονται τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό 
χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ 
φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, 
ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που 
επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94) είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
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ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ (ιτοι μετά τθν θμερομθνία 
δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ τθσ ςφμβαςθσ *περίλθψθσ Διακιρυξθσ+ ςτο ΚΘΜΔΘΣ). 

2.4.3  Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 
του άρκρου 79 του ν. 4412/2016. Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο Τ.Ε.Υ.Δ., το οποίο 
ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου .doc, και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
Διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙ). 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 Τεχνικι προςφορά 

Θ Τεχνικι προςφορά πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ προδιαγραφζσ και απαιτιςεισ που ζχουν τεκεί για το 
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ. Επίςθσ, πρζπει 
να περιλαμβάνει αναλυτικι περιγραφι για τθν κάλυψθ των προδιαγραφϊν και απαιτιςεων του ζργου 
και τθν τεκμθρίωςθ τθσ προςφοράσ για κάκε ζνα από τα κριτιρια ανάκεςθσ Κ1 ζωσ Κ3 του άρκρου 2.3 
τθσ παροφςασ. 

Θ Τεχνικι προςφορά πρζπει να είναι αναλυτικι και ςαφισ, ορκά δομθμζνθ και να περιλαμβάνει μόνο τα 
ςτοιχεία που είναι απαραίτθτα για τθν κάλυψθ των απαιτιςεων τθσ παροφςασ και τθν αξιολόγθςι τθσ. 

Θ Τεχνικι προςφορά δεν κα πρζπει να ξεπερνά τισ 50 ςελίδεσ (πλζον τυχόν παραρτθμάτων, 
εξϊφυλλων, πίνακα περιεχομζνων), με μζγεκοσ γραμματοςειράσ ≥ 11 points, περικϊριο από τα άκρα ≥ 
2,5cm και spacing ≥ 1. Σελίδεσ πζραν του ορίου αυτοφ δεν κα λαμβάνονται υπόψθ ςτθν αξιολόγθςθ, και 
εφόςον περιζχουν ςτοιχεία ςχετικά με κάλυψθ υποχρεωτικϊν απαιτιςεων μπορεί να οδθγιςουν ςε 
απόρριψθ τθσ προςφοράσ. Τυχόν πρόςκετεσ πλθροφορίεσ (π.χ. τεχνικά φυλλάδια, τυποποιθμζνεσ 
μεκοδολογίεσ κ.λπ.), και εφόςον κρίνονται απαραίτθτεσ, μποροφν να παρατίκενται ςε παράρτθμα. 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά»/Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, που περιλαμβάνεται 
ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ V τθσ παροφςασ. Το ζντυπο πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνο και κατάλλθλα 
υπογεγραμμζνο.  

Στθν οικονομικι προςφορά δίνεται το προςφερόμενο ποςό για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ χωρίσ ΦΡΑ 
και με ΦΡΑ. Τα ποςά διατυπϊνονται ολογράφωσ και αρικμθτικά ςε ΕΥΩ (€). 

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

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ. 

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

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

β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του 
ν. 4412/2016 και 
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γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο κεφάλαιο B του Ραραρτιματοσ I τθσ παροφςασ. 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι (6) 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ υποβολισ των προςφορϊν, ιτοι μζχρι 24/06/2021. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω 
αρχικι διάρκεια. 

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

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 
εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που 
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

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

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

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ, 

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

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ, 

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ Διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ 

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν 

3.1.1 Αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ 
προςφορϊν ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτα άρκρα 1.5 και 2.4.2 τθσ παροφςθσ, 
αποςφραγίηει τουσ κυρίωσ φακζλουσ και ςτθ ςυνζχεια, τουσ φακζλουσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ 
και τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ. Στθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν δικαιοφνται να παρευρεκοφν 
εκπρόςωποι των προςφερόντων. 

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

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, 
εφαρμοηόμενων των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα: 

α) Οι προςφορζσ που παραλαμβάνονται, καταχωροφνται κατά ςειρά κατάκεςισ τουσ ςε ςχετικό 
πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο ειδικότερα αναφζρονται θ ςειρά προςζλευςθσ, θ 
επωνυμία του οικονομικοφ φορζα, ο εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ και ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ. Πλοι οι φάκελοι αρικμοφνται με τον αφξοντα αρικμό κατάκεςισ τουσ, όπωσ 
καταχωρικθκαν ςτο πρακτικό και μονογράφονται από τον Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Για όςεσ 
προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι φάκελοι τθσ 
οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν 
οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ - τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό. 

γ) Με τθν ολοκλιρωςθ διαδικαςίασ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται οι φάκελοι όλων των 
υποβλθκειςϊν οικονομικϊν προςφορϊν κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςε ειδικι 
πρόςκλθςθ που κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ. Θ αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε δθμόςια 
ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ. 

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που 
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι 
τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. 

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και 
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ εν 
λόγω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 
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3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι πρόςκλθςθ ςτον 
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν που 
περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.8. τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.3 ζωσ 2.2.6 αυτισ. 

Τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι 
φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ 
οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν. 

Αν μετά τθν αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν 
προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει 
εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 1 (δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ) αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, 
το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ 
χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 
Το παρόν εφαρμόηεται αναλόγωσ και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ 
των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν 
το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παράγραφοσ 5 εδάφιο αϋ, 
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, 
τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

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

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.2 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 
και 2.2.6 (κριτιρια επιλογισ) τθσ παροφςασ. 

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται. 

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ, από 
τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 
οριηόμενα ανωτζρω. Θ Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ ςτθ ςυνζχεια το διαβιβάηει ςτο αποφαινόμενο 
όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για 
τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 
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3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

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

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

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν 
τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα 
αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ, θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ του άρκρου 127 του ν.4412/2016, και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ, θ ζκδοςθ απόφαςθσ επί αυτισ ι θ πάροδοσ άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ του πρϊτου 
εδαφίου τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 127 του ν.4412/2019. 

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

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν 
τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και ακολουκείται θ διαδικαςία του άρκρου 103 του 
ν.4412/2016 για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ.  

3.4 Ενςτάςεισ 

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ 
είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ. Θ ζνςταςθ κατά τθσ Διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε 
προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ 
Διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν τθσ παροφςασ.  

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, φςτερα από γνϊμθ τθσ 
Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ζνςταςθσ. Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ Διακιρυξθσ, θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε 
περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο των 
ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, 
απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου, υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με 
το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο 
ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι 
μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τα 
λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.  

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ πράξθσ 
ι τθσ παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ τθσ 
προθγοφμενθσ παραγράφου, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά 
τα οριηόμενα ςτο π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).  

Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων βοθκθμάτων του παρόντοσ. 
Ρζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ από γενικι 
διάταξθ ενδικοφανι προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ. 
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3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

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

4.1 Εγγυιςεισ 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

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

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

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.4, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ.  

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

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αποδεςμεφεται τμθματικά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του 
μζρουσ του τμιματοσ των υπθρεςιϊν που παραλιφκθκε οριςτικά. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ 
ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ 
επιςτροφι τθσ ωσ άνω εγγυιςεωσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του 
εκπροκζςμου.  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία 

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

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

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

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

4.4 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. δ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 
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4.5 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

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

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

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.2.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

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

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ 

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

Το 25% τθσ αμοιβισ κα καταβλθκεί με τθν ολοκλιρωςθ και παραλαβι των Ραραδοτζων «Ρ.Α.1: 
Ζκκεςθ Τεχνικοφ Ελζγχου Ακινιτου» και «Ρ.Α.2: Ζκκεςθ Τεχνικοφ Ελζγχου Ακινιτου». 

Το 75% τθσ αμοιβισ κα καταβλθκεί με τθν ολοκλιρωςθ και παραλαβι του Ραραδοτζου «Ρ.Β.1: 
Μελζτθ Σκοπιμότθτασ». 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ 
και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν 
τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

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

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων. 

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

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).  

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.  

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ, βάςει του Ν.4172/2013, όπωσ ιςχφει. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ 

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που 
είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι 
προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν 
ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα 
(30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ. 

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για 
παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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5.2.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςφμφωνα με το άρκρο 218 του 
ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Ροινικζσ ριτρεσ δφναται να επιβάλλονται και για 
πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων 
προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ 
χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ 
επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με 
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ 
προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με 
τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων 
των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των 
ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που 
εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ 
ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ 
επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα 
από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 
του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται 
ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε 
φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί 
εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ 
κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ 
μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται 
ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό 
Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ 
παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016 . Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο 
Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ 
διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα γίνεται από τθν αρμόδια 
υπθρεςία ςφμφωνα με το άρκρο 216 παρ.1 του ν.4412/2016 θ οποία κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων 
τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων 
μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του 
αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016.  

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ 

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε πζντε (5) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ. 

6.2.2. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται 
πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται 
ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί 
εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να 
υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν 
οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, 
και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ 
ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2. τθσ παροφςασ. 

6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

6.3.1. Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από Επιτροπι Ραραλαβισ που 
κα ςυγκροτθκεί ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 

6.3.2. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτθ ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ 
του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των 
παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ που ακολουκοφν. Τα ανωτζρω 
εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ. 

6.3.3. Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν 
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, 
που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και 
παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 

6.3.4.Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα: 

α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι 
ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι 
παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και 
παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ.  

β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ 
των οριηομζνων ςτο άρκρο 220 του ν.4412/2016. 
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6.3.5 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του 
παραδοτζου/των υπθρεςιϊν από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ με 
αποδοχι του ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 

6.3.6 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του 
άρκρου 218 του ν. 4412/2016 με ευκφνθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ 
προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων 
ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.  

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ  

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και 
παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ 
αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται 
για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, 
ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν 
παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.5  Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου  

6.5.1. Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.2.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται 
να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων. 

6.5.2. Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ 
νόμου, θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει 
τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  

6.5.3. Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε 
υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ). 

 

Τρίπολθ, Δεκζμβριοσ 2020 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

ΜΕΟΣ Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ 

Ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ λόγουσ, για τθν τεράςτια αποεπζνδυςθ που ζχει ςυμβεί ςτθ χϊρα μασ 
και τθν αδυναμία προςζλκυςθσ νζων επενδφςεων είναι θ επί δεκαετίεσ απουςία χωροταξικοφ 
ςχεδιαςμοφ για τισ επιχειριςεισ, και ειδικότερα θ απουςία ενόσ οργανωμζνου οικοςυςτιματοσ 
επιχειρθματικϊν πάρκων, τα οποία ςυνιςτοφν με βάςθ τθ διεκνι πρακτικι τθ βζλτιςτθ επιλογι 
οργάνωςθσ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ.  

Μζχρι ςιμερα πολφ μικρό ποςοςτό των βιομθχανικϊν καταςτθμάτων είναι εγκατεςτθμζνο ςε 
οργανωμζνουσ υποδοχείσ, γεγονόσ που ςθμαίνει ότι ακόμθ και για τθ βιομθχανία, θ επιλογι τθσ εκτόσ 
ςχεδίου δόμθςθσ αποτελεί ςτθν πράξθ κυρίαρχθ χωροκετικι επιλογι. Θ δθμιουργία οργανωμζνων 
υποδοχζων επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, ωσ μθχανιςμόσ ςχεδιαςμοφ και διαχείριςθσ του 
περιβάλλοντοσ, αποτελεί ςαφι κατεφκυνςθ του Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ με επίκεντρο τθν αειφόρο 
ανάπτυξθ, πλιρωσ εναρμονιςμζνθ με τισ αρχζσ πρόλθψθσ και προςταςίασ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ.  

Στο πλαίςιο αυτό, θ ανάπτυξθ των επιχειρθματικϊν πάρκων ςυνιςτά κεντρικι εκνικι ςτρατθγικι επιλογι 
για τθ βιϊςιμθ οικονομικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ και τθν προςζλκυςθ νζων επενδφςεων, θ οποία διζπεται 
από το Ν. 3982/2011, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε και βελτιϊκθκε με το Ν. 4635/2019.   

Ο Διμοσ Μεγαλόπολθσ, αναγνωρίηοντασ τθ ςυμβολι ενόσ επιχειρθματικοφ πάρκου ςτθν οικονομικι 
ανάπτυξθ τθσ περιοχισ και τθ διατιρθςθ τθσ ςυνοχι τθσ τοπικισ κοινωνίασ, ζχει ιδθ προβεί κατά τθν 
περίοδο 2011 - 2014 ςε μια ςειρά προπαραςκευαςτικϊν ενεργειϊν για τθν επιλογι, χωροκζτθςθ και τθ 
μελζτθ ςκοπιμότθτασ ενόσ Επιχειρθματικοφ Ράρκου μζςθσ και χαμθλισ όχλθςθσ ςτθ Μεγαλόπολθ, θ 
λειτουργία του οποίου αναμζνεται ότι κα ςυμβάλει κακοριςτικά τόςο ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ 
περιοχισ, όςο και ςτθν ουςιαςτικι περιβαλλοντικι αναβάκμιςι τθσ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, το 2012 ανατζκθκε ςε Τεχνικό Σφμβουλο θ «κατάρτιςθ φακζλου ιδιοκτθςιακϊν, 
χωρικϊν και οικονομικϊν ςτοιχείων για τθν ζκδοςθ ΚΥΑ του αρκ. 47 του Ν. 3982/2011 για τθν ανάπτυξθ 
ΕΡ ςτο Διμο Μεγαλόπολθσ». Οι εργαςίεσ του Τεχνικοφ Συμβοφλου υλοποιικθκαν για προτεινόμενθ 
ζκταςθ 380 ςτρεμμάτων, ςε εκτόσ ςχεδίου περιοχι ςτθν κζςθ «Ορυχείο Ψακί», θ οποία αποτελεί τμιμα 
τθσ ευρφτερθσ ζκταςθσ του Λιγνιτικοφ Κζντρου Μεγαλόπολθσ και  παραχωρικθκε εξ ολοκλιρου από τθ 
ΔΕΘ Α.Ε. ςτον Διμο Μεγαλόπολθσ, με ςκοπό τθ δθμιουργία Επιχειρθματικοφ Ράρκου. Ζπειτα από τθν 
ζκδοςθ τθσ υπ’ αρικμ. 38245/3513/22-07-2013 Ρράξθσ Δαςικοφ Χαρακτθριςμοφ το τελικό περίγραμμα 
τθσ προτεινόμενθσ  ζκταςθσ διαμορφϊκθκε ςτα 265 ςτρεμ. Θ Μελζτθ Αποκατάςταςθσ Ρεριβάλλοντοσ 
του Λιγνιτικοφ Κζντρου Μεγαλόπολθσ εντάςςει το προτεινόμενο ακίνθτο ςε ευρφτερθ ζκταςθ για τθν 
αποκατάςταςθ εδαφϊν (1θ Ανατολικι εξωτ. Απόκεςθ Χωρεμίου), ςτθν οποία ζχει προβλεφκεί θ 
ανάπτυξθ Βιομθχανικοφ Ράρκου (ΒΙΟ.ΡΑ) με ςκοπό τθν περιβαλλοντικι και οικονομικι αναβάκμιςθ τθσ 
περιοχισ.  

Θ αναγκαιότθτα ανάπτυξθσ και λειτουργίασ του Επιχειρθματικοφ Ράρκου ςτθ Μεγαλόπολθ κακίςταται 
με τα ςθμερινά δεδομζνα επιτακτικι και θ υλοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρωτοβουλίασ εναρμονίηεται πλιρωσ 
τόςο με τθν τρζχουςα ςτρατθγικι ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ τθσ περιφζρειασ Ρελοποννιςου, όςο και με το 
Σχζδιο Δίκαιθσ Αναπτυξιακισ Μετάβαςθσ. 

Με βάςθ τα ανωτζρω, ςτο Ρρόγραμμα ανάπτυξθσ βιϊςιμων οικονομικϊν δραςτθριοτιτων χαμθλοφ 
ανκρακικοφ και περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματοσ που χρθματοδοτείται από τα ζςοδα πλειςτθριαςμϊν 
δικαιωμάτων εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου του ζτουσ 2018, το οποίο διαχειρίηεται το Ρράςινο Ταμείο, 
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προβλζπεται θ χρθματοδότθςθ τθσ αναγκαίασ επικαιροποίθςθσ τθσ εκπονθκείςασ το 2014 ‘’Μελζτθσ 
Σκοπιμότθτασ και Βιωςιμότθτασ του Επιχειρθματικοφ Ράρκου Μεγαλόπολθσ’’ ςε νζα προτεινόμενθ 
εναλλακτικι κζςθ, ωσ το πρϊτο κακοριςτικό βιμα για τθν επανεκκίνθςθ τθσ ςχετικισ πρωτοβουλίασ. 

Θ νζα προτεινόμενθ ζκταςθ 1.750 ςτρεμμάτων βρίςκεται νοτιοανατολικά τθσ πόλθσ τθσ Μεγαλόπολθσ 
εκτόσ του υφιςτάμενου ΓΡΣ Μεγαλόπολθσ, ςε περιοχι εκτόσ ςχεδίου ςτθν κζςθ «Μπιλάλι», με το 
μεγαλφτερο μζροσ τθσ ζκταςθσ αυτισ να είναι δθμόςιο (περίπου 1.500 ςτρζμ.). Θ προτεινόμενθ ζκταςθ 
διακζτει πρόςωπο μεγαλφτερο από 2km ςτθν Εκνικι Οδό Τρίπολθσ Καλαμάτασ διπλά ςτον κόμβο προσ 
Σπάρτθ με μορφολογικά χαρακτθριςτικά κατάλλθλα για τθν καταςκευι επιχειρθματικοφ πάρκου. 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ επικαιροποίθςθ τθσ Μελζτθσ ςκοπιμότθτασ/βιωςιμότθτασ για τθν 
ανάπτυξθ Επιχειρθματικοφ Ράρκου ςτθ Μεγαλόπολθ , ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διενζργεια Τεχνικοφ 
και Νομικοφ Ελζγχου για τθν εξζταςθ καταλλθλότθτασ τθσ προτεινόμενθσ εναλλακτικισ κζςθσ. Με βάςθ 
τα ςυμπεράςματα τθσ νζασ Μελζτθσ Σκοπιμότθτασ και Βιωςιμότθτασ κα εκπονθκοφν ςτθ ςυνζχεια οι 
ςχετικζσ μελζτεσ που προβλζπονται από το νόμο, οι οποίεσ, κα χρθματοδοτθκοφν από άλλα 
προγράμματα / χρθματοδοτικά εργαλεία τθσ προγραμματικισ περιόδου 2021 – 2027, όπωσ αντίςτοιχα 
και το τμιμα τθσ ςχετικισ επζνδυςθσ που δεν κα καλυφκεί από ιδιωτικά κεφάλαια (κρατικι ενίςχυςθ). 

Ειδικότερα το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Ρακζτα Εργαςιϊν:  

Ρακζτο Εργαςίασ Α’ (ΡΕ.Α): Διενζργεια Τεχνικοφ και Νομικοφ Ελζγχου του προτεινόμενου Ακινιτου 

Στον Ανάδοχο κα προςκομιςκεί τοπογραφικό διάγραμμα (ΕΓΣΑ’ 87) τθσ προτεινόμενθσ για τθ 
χωροκζτθςθ του Επιχειρθματικοφ Ράρκου ζκταςθσ. Οι εργαςίεσ του ΡΕ.Α είναι οι ακόλουκεσ: 

 Συγκζντρωςθ και αξιοποίθςθ διακζςιμων μελετϊν και ςτοιχείων του προτεινόμενου Ακινιτου 
για τθν καταγραφι τθσ υφιςτάμενθσ τεχνικισ και νομικισ κατάςταςισ του. 

 Διενζργεια Τεχνικοφ και Νομικοφ Ελζγχου με αυτοψία ςτο Ακίνθτο, επιςκζψεισ ςτισ αρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ (Ρολεοδομία, Υποκθκοφυλακεία κ.λπ.). 

 Αξιολόγθςθ πικανϊν ιδιοκτθςιακϊν κεμάτων που κα ζχουν εντοπιςτεί (π.χ. καταπατιςεισ, 
διεκδικιςεισ, δεςμεφςεισ – βάρθ, κ.λπ.). Εδϊ ο Σφμβουλοσ, κα περιγράψει τισ νομικζσ ενζργειεσ 
που κα πρζπει να προωκθκοφν από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, ϊςτε να επιλυκοφν οποιαδιποτε 
κζματα ιδιοκτθςίασ. 

 Αξιολόγθςθ του ιδιαίτερου πολεοδομικοφ κακεςτϊτοσ που διζπει το Ακίνθτο (επιτρεπόμενεσ 
χριςεισ, όροι δόμθςθσ, ειςφορζσ, κ.λπ.), εντοπιςμόσ ςχετικϊν περιοριςμϊν ι/και κινδφνων 
υλοποίθςθσ (περιβαλλοντικοί όροι και δεςμεφςεισ, χαρακτθριςμοί εκτάςεων, κ.λπ.). 

 Διερεφνθςθ του βακμοφ «ωρίμανςθσ» του Ακινιτου και προςδιοριςμόσ των απαιτοφμενων 
δράςεων και χρονοδιαγράμματοσ αντιμετϊπιςθσ των τεχνικϊν και νομικϊν εκκρεμοτιτων που 
αποτελοφν αναςταλτικοφσ παράγοντεσ ςτθν δθμιουργία του Επιχειρθματικοφ Ράρκου ςτθν 
προτεινόμενθ ζκταςθ.  

 Εκπόνθςθ Τεχνικισ και Νομικισ Ζκκεςθσ για το Ακίνθτο.  

Ρακζτο Εργαςίασ Β’ (ΡΕ.Β): Επικαιροποίθςθ Μελζτθσ ςκοπιμότθτασ/βιωςιμότθτασ για τθν ανάπτυξθ 
Επιχειρθματικοφ Ράρκου ςτθ Μεγαλόπολθ 

Κατά τθν επικαιροποίθςθ τθσ μελζτθσ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να επανεξετάςει μεταξφ άλλων τισ βαςικζσ 
παραδοχζσ χωροκζτθςθσ, τισ επιλογζσ δραςτθριοτιτων που κα φιλοξενθκοφν ςτο Επιχειρθματικό Ράρκο 
και τα ειδικά χαρακτθριςτικά τουσ, τα ςτοιχεία κόςτουσ επζνδυςθσ και λειτουργίασ και εςόδων, το 
Φορζα Επζνδυςθσ, κακϊσ και το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ. Στο πλαίςιο αυτό, κα 
λθφκοφν υπόψιν μεταξφ άλλων τα ακόλουκα: 

 Το κεςμικό πλαίςιο αδειοδότθςθσ και λειτουργίασ των  επιχειρθματικϊν πάρκων όπωσ ιςχφει 
ςιμερα. 

 Οι εναλλακτικζσ επιλογζσ χωροκζτθςθσ του Επιχειρθματικοφ Ράρκου ςτο πλαίςιο του ιςχφοντοσ 
χωροταξικοφ ςχεδίου. 
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 Τα νζα κοινωνικοοικονομικά δεδομζνα τθσ περιοχισ. 

 Θ ςτρατθγικι ανάπτυξθσ τθσ περιφζρειασ ςτο πλαίςιο τθσ επιλογισ για τθν πλιρθ 
απολιγνιτοποίθςθ του τομζα θλεκτροπαραγωγισ ζωσ το ζτοσ 2028 ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ 
του επικαιροποιθμζνου Εκνικοφ Σχεδίου για τθν Ενζργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) και το 
επιδιωκόμενο μοντζλο επιχειρθματικότθτασ. 

 Τα υφιςτάμενα χρθματοδοτικά εργαλεία και τα κακεςτϊτα ενίςχυςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ 
ςτθν περιοχι. 

 Το ιδιωτικό επενδυτικό ενδιαφζρον. 

Οι εργαςίεσ του ΡΕ.Β είναι οι ακόλουκεσ: 

 Ραρουςίαςθ του κοινωνικοοικονομικοφ περιβάλλοντοσ (οικονομικά ςτοιχεία, ςτοιχεία 
απαςχόλθςθσ, δεδομζνα κλαδικισ διάρκρωςθσ, κ.α.). 

 Ρροκαταρκτικι διερεφνθςθ επενδυτικοφ ενδιαφζροντοσ (market sounding) 

 Εκτίμθςθ των ςυνκθκϊν αγοράσ και ανάλυςθ τθσ δυνθτικισ ηιτθςθσ για τθν ανάπτυξθ 
οργανωμζνων υποδοχζων επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα 
Αρκαδίασ. 

 Τεκμθρίωςθ επιλογισ τθσ προτεινόμενθσ κζςθσ χωροκζτθςθσ του Επιχειρθματικοφ Ράρκου 
ζναντι των εναλλακτικϊν επιλογϊν και παρουςίαςθ βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν του ακινιτου. 

 Εκτίμθςθ Ρροκαταρκτικοφ Ρροχπολογιςμοφ δαπανϊν υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ και ειδικότερα 
το κόςτοσ διαςφάλιςθσ τθσ ζκταςθσ (όπωσ κα προκφψει από τισ προτεινόμενεσ ενζργειεσ του 
Ρακζτου Εργαςίασ Α’), το κόςτοσ εκπόνθςθσ των τεχνικϊν μελετϊν και των υπθρεςιϊν διοίκθςθσ 
και διαχείριςθσ του ζργου, κακϊσ και το κόςτοσ των ζργων υποδομισ που απαιτοφνται ςφμφωνα 
με το Ν. 3982/2011.  

 Ρροςδιοριςμόσ πθγϊν χρθματοδότθςθσ τθσ επζνδυςθσ. 

 Χρονικόσ Ρρογραμματιςμόσ τθσ υλοποίθςθσ του Επιχειρθματικοφ Ράρκου, λαμβάνοντασ υπόψθ 
τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ ωρίμανςθσ - αδειοδότθςθσ του ζργου και πραγματοποιϊντασ 
ρεαλιςτικζσ παραδοχζσ.   

 Εκτίμθςθ κόςτουσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του Επιχειρθματικοφ Ράρκου.  

 Εκτίμθςθ αναμενόμενων εςόδων από τθ λειτουργία του Επιχειρθματικοφ Ράρκου.  

 Εκπόνθςθ Χρθματοοικονομικισ ανάλυςθσ − αποδοτικότθτασ τθσ επζνδυςθσ (επιχειρθματικό 
ςχιμα, χρθματοδοτικό ςχιμα, ταμειακό πρόγραμμα, ανάλυςθ εκμετάλλευςθσ και 
αποτελεςμάτων χριςθσ, ζλεγχοσ τθσ βιωςιμότθτασ τθσ επζνδυςθσ).   

 Εκτίμθςθ των αναμενόμενων κοινωνικοοικονομικϊν επιπτϊςεων τθσ επζνδυςθσ και ειδικότερα 
των αναπτυξιακϊν, οικονομικϊν (επιπτϊςεισ ςτισ επιχειριςεισ, επιπτϊςεισ ςτθν οικονομικι 
δραςτθριότθτα τθσ περιοχισ)  

 Εκπόνθςθ Οικονομικισ Ανάλυςθσ με προςδιοριςμό τθσ επιρροισ του κόςτουσ − οφζλουσ 
ανάπτυξθσ των εξωτερικϊν υποδομϊν. 

 Διατφπωςθ πρόταςθσ για τον φορζα λειτουργίασ του Επιχειρθματικοφ Ράρκου 

 

3. ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΡΑΑΔΟΤΕΑ 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε πζντε (5) μινεσ.  

Στον παρακάτω Ρίνακα παρουςιάηονται τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ ανά Ρακζτο Εργαςίασ και οι χρόνοι 
παράδοςισ τουσ με ςθμείο αναφοράσ τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ (Τ0): 

Ρακζτο Εργαςίασ Τίτλοσ Ραραδοτζου 
Χρόνοσ Ραράδοςθσ 

(μινεσ) 

Ρακζτο Εργαςίασ Α’: 
Διενζργεια Τεχνικοφ 

Ρ.Α.1: Ζκκεςθ Τεχνικοφ Ελζγχου Ακινιτου 

Θ Τεχνικι Ζκκεςθ του Ακινιτου προβλζπεται να 
Τ0+1 
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Ρακζτο Εργαςίασ Τίτλοσ Ραραδοτζου 
Χρόνοσ Ραράδοςθσ 

(μινεσ) 

και Νομικοφ Ελζγχου 
του προτεινόμενου 
Ακινιτου 

περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τα εξισ: 

 Θζςθ και γενικι περιγραφι του ακινιτου 

 Ευρφτερθ περιοχι του ακινιτου  

 Χωροταξικό και Ρολεοδομικό 
κακεςτϊσ/δεςμεφςεισ 

 Συμπεράςματα μελζτθσ και αυτοψίασ του 
ακινιτου 

 Δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ ακινιτου  

 Ενζργειεσ τεχνικισ ωρίμανςθσ του ακινιτου 
και εκτιμϊμενο χρονοδιάγραμμα. 

Ρ.Α.2: Ζκκεςθ Νομικοφ Ελζγχου Ακινιτου 

Θ Ζκκεςθ Νομικοφ Ελζγχου του Ακινιτου 
προβλζπεται να περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τα 
εξισ: 

 Ρεριγραφι ακινιτου 

 Ιδιοκτθςιακό Κακεςτϊσ 

 Τίτλοι κτιςθσ & ςτοιχεία μεταγραφισ/ 
κτθματογράφθςθσ 

 Φφςθ δικαιϊματοσ Φορζα 

 Νομικοί περιοριςμοί/δεςμεφςεισ 

 Λοιπά νομικά κζματα 

 Ενζργειεσ νομικισ ωρίμανςθσ ακινιτου και 
εκτιμϊμενο χρονοδιάγραμμα. 

Τ0+1 

Ρακζτο Εργαςίασ Β’: 
Επικαιροποίθςθ 
Μελζτθσ 
ςκοπιμότθτασ/βιωςιμ
ότθτασ για τθν 
ανάπτυξθ 
Επιχειρθματικοφ 
Ράρκου ςτθ 
Μεγαλόπολθ 

 

Ρ.Β.1 Μελζτθ Σκοπιμότθτασ 

Θ Μελζτθ Σκοπιμότθτασ προβλζπεται να 
περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τα εξισ: 

 Ρερίλθψθ τθσ επζνδυςθσ  

 Αναλυτικι περιγραφι του αντικειμζνου τθσ 
επζνδυςθσ  

 Κοινωνικό − οικονομικό περιβάλλον − κζςθ 
τθσ επζνδυςθσ 

 Συνκικεσ αγοράσ και ανάλυςθ ηιτθςθσ και 
προςφοράσ (αποτελζςματα προκαταρκτικισ 
διερεφνθςθσ επενδυτικοφ ενδιαφζροντοσ – 
market sounding) 

 Ρρόταςθ για τθ ςυγκρότθςθ φορζα 
λειτουργίασ του Επιχειρθματικοφ Ράρκου 

 Ρροχπολογιςμόσ δαπανϊν υλοποίθςθσ τθσ 
επζνδυςθσ  

 Χρονικόσ προγραμματιςμόσ τθσ επζνδυςθσ  

 Ανάλυςθ Εςόδων τθσ επζνδυςθσ  

 Χρθματοοικονομικι ανάλυςθ − 
αποδοτικότθτα τθσ επζνδυςθσ  

 Αναμενόμενεσ κοινωνικοοικονομικζσ 
επιπτϊςεισ τθσ επζνδυςθσ  

Τ0+5 
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σελ. [36]    

 

 

Ρακζτο Εργαςίασ Τίτλοσ Ραραδοτζου 
Χρόνοσ Ραράδοςθσ 

(μινεσ) 

 Οικονομικι Ανάλυςθ 

 Γενικά Συμπεράςματα. 

 

ΜΕΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Θ εκτιμϊμενθ ςυνολικι αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των εβδομιντα τεςςάρων χιλιάδων 
τετρακοςίων ευρϊ (74.000 €) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: πενιντα εννζα 
χιλιάδεσ εξακόςια εβδομιντα επτά ευρϊ και ςαράντα δφο λεπτά 59.677,42 €, ΦΡΑ: δεκατζςςερισ 
χιλιάδεσ τριακόςια είκοςι δφο ευρϊ και πενιντα οκτϊ λεπτά 14.322,58 €) 

 





Διακιρυξθ για τθν υλοποίθςθ του ζργου «ΕΡΙΚΑΙΟΡΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΡΙΜΟΤΗΤΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΟΥ ΡΑΚΟΥ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΡΟΛΗ» 

 

 
σελ. [37]    

 

 

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙI - ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+  
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

 

 
Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα (αφ) 

Ονομαςία:  Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου 
Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Ζργων 

Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ :  [5012] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: Οπλαρχθγοφ Σεχιϊτθ 1, Τρίπολθ, 22132 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Ραπαδθμθτρίου Αντϊνιοσ 

Τθλζφωνο: 2710-238559 

Θλ. ταχυδρομείο: dteperpel@gmail.com  

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου)  
(εάν υπάρχει): 

- 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV):  

«ΕΡΙΚΑΙΟΡΟΙΘΣΘ ΜΕΛΕΤΘΣ 
ΣΚΟΡΙΜΟΤΘΤΑΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΡΤΥΞΘ 

ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΙΚΟΥ ΡΑΚΟΥ ΣΤΘ 
ΜΕΓΑΛΟΡΟΛΘ» 

CPV: 71241000-9 

 
Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ:  

 

Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ :  ΥΡΘΕΣΙΕΣ 

Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων :  - 

Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν 
ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει):  

- 

  

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΗΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ. 

 

  

mailto:dteperpel@gmail.com
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σελ. [38]    

 

 

Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: *……+ 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ 
φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

*……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι3 : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν 
υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι μεςαία 
επιχείρθςθ4; 

Απαιτείται ςυμπλιρωςθ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςε 
επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι 
διακζτει ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ ςυςτιματοσ 
(προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ ενότθτασ, ςτθν 
ενότθτα Β και, όπου απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά περίπτωςθ, και ςε κάκε 
περίπτωςθ ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του πιςτοποιθτικοφ 
και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται θ εγγραφι ι θ 
πιςτοποίθςθ και, κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογο5: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα απαιτοφμενα 
κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο 
μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον 
αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι Διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ: 

 
 
 
 
α) *……+ 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 
φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 

                                                           
3
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

4
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ  L 124 τθσ 

20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  
 Ρολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του 

ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 
 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου 

ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 
 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 
5
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 
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σελ. [39]    

 

 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να προςκομίςει 
βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι 
να παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε 
κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 
φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με άλλουσ6; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτθν ζνωςθ ι 
κοινοπραξία (επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα 
…): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ που 
ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι 
κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

  

                                                           
6
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 
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σελ. [40]    

 

 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο γζννθςθσ εφόςον 
απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα: *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά με τθν 
εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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σελ. [41]    

 

 

Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ7 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ8· 

 δωροδοκία9,10· 

 απάτθ11· 

 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ12· 

 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ13· 

 παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων14. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ βάροσ 
του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπου15 το 
οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για ζναν από τουσ 
λόγουσ που παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από 
πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί 
απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να 
ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+16 

                                                           
7
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον 

υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  
8
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 

εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 
9
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

10
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν 

μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 
22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται 
ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά 
ςεπροςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

11
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 

48)όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 
Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

12
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 

22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν 
λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

13
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ 

χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ  
(ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15)που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Ρρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 
δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

14
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τ θν πρόλθψθ και τθν 

καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Ρρόλθψθ και καταπολζμθςθ 
τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

15
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) 

ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 
του άρκρου 73 ) 

16
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
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σελ. [42]    

 

 

Εάν ναι, αναφζρετε17: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά και 
τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι 
απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:* +,  
ςθμείο-(-α): * +,  
λόγοσ(-οι):* + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+18 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο οικονομικόσ 
φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν 
αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»)19; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν20: *……+ 

 

                                                           
17

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
18

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
19

 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να 

κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
20

 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να 

καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  
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σελ. [43]    

 

 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Ρλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ21, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιό είναι το ςχετικό ποςό; 
γ) Ρϊσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι αμετάκλθτθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;22 

ΦΟΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να αναφερκοφν 
λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να αναφερκοφν 
λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
*……+ 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 23 
*……+*……+*……+ 

 

                                                           
21

 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  
22

 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. ακαι β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό 

αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ 
δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/καιόταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ 
των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, 
ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

23
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
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σελ. [44]    

 

 

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι Ρρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 
ςτθν Ρρόςκλθςθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ 
να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κριτθρίων 
επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; *+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισ του; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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σελ. [45]    

 

 

Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι 
ο εξισ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+νόμιςμα 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά με 
τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν είναι 
διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν απαιτοφμενθ 
περίοδο, αναφζρετε τθν θμερομθνία που 
ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ δραςτθριότθτζσ του ο 
οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 
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σελ. [46]    

 

 

Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ. 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ ακόλουκεσ 
κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν του είδουσ που 
ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει παράςχει τισ 
ακόλουκεσ κυριότερεσ υπθρεςίεσ του είδουσ 
που ζχει προςδιοριςτεί: 
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ : 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):  
 
*υμπλθρϊνεται ο Πίνακασ ςφμφωνα με το υπόδειγμα 
του Παραρτιματοσ IV+ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΓΟΥ 

ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΕΓΟΥ 

Α.Α 
/Α.Φ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΘ 
ΑΞΙΑ ΕΓΟΥ 
(€) 

ΡΟΣΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
ΤΟΥ 
ΡΟΣΦΕΟΝΤΑ 
ΣΤΟ ΕΓΟ 

ΘΜΕ/ΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΘΩΣΘΣ 

      
 

Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 
εργολάβο, 
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που ορίηονται 
ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

(υμπλθρϊνεται ο Πίνακασ ςφμφωνα με το υπόδειγμα 
του Παραρτιματοσ IV) 

ΕΡΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ ΤΙΤΛΟΙ 
ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΜΡΕΙΙΑ 
ΣΕ ΣΥΝΑΦΘ 
ΕΓΑ (ΕΤΘ) 

ΣΧΕΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ 
(ΥΡΑΛΛΘΛΟΣ 
ΕΞ.ΣΥΝΕΓΑΤΘΣ) 
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ι/και τα ςυςτιματα/πρότυπα διαςφάλιςθσ 
των πλθροφοριϊν ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ/ 
διαςφάλιςθσ των πλθροφοριϊν/ πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα αςφάλεια των 
πλθροφοριϊν; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα αςφάλεια των πλθροφοριϊν; 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονται24, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν25. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ 
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+  

  

                                                           
24

 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 
25

 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία 

αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται,  τα ςτοιχεία αυτά 
πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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ΡΑΑΤΗΜΑ III - ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Θμερομθνία ζκδοςθσ…………………………….. 
Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα1)................................. 
(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)2................................ 
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3. 
 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε, ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 
ευρϊ………………………………………………………………………..4 
υπζρ του:  
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,ΑΦΜ: ................ 
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα 
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 
για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των ..5/ τθσ υπ αρικ. ..... ςφμβαςθσ “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”, 
ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνίαα) ........................ Διακιρυξθ / Ρρόςκλθςθ / Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ 
Ενδιαφζροντοσ 6 ........................... τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ φορζα). 
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 
μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα 
ςε ....….θμζρεσ7 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 
ι  
μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να 
κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου. 
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και 
το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 
 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
  

                                                           
1 Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
2
 Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

3 Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ. 
4
 Ππωσ υποςθμείωςθ 3. 

5 Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία υπογράφεται θ ςχετικι ςφμβαςθ. 
6
 Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 72 ν. 4412/2016. 

7 Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  
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ΡΑΑΤΗΜΑ IV - ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΙΝΑΚΩΝ & ΒΙΟΓΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

 

Ι. ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΡΟΤΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΓΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΟΥ 

ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΓΟΥ 
(Κριτιριο ςυνάφειασ με 

το αντικείμενο τθσ 
προκθρυςςόμενθσ 

ςφμβαςθσ) 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΑΧΗ/ΑΝΑΘΕΤΩΝ 

ΦΟΕΑΣ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΓΟΥ 
€ 

ΡΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΤΟΥ ΡΟΣΦΕΟΝΤΑ 

ΣΤΟ ΕΓΟ 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΩΣΗΣ 

      

      

 

ΙΙ. ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΟΥ 

ΕΡΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΡΟΥΔΩΝ 
ΕΜΡΕΙΙΑ  

ΣΕ ΣΥΝΑΦΗ ΕΓΑ 
 (ΣΕ ΕΤΗ) 
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ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΡΕΙΙΑ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΡΟΚΗΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ζργο (ι Θζςθ) Εργοδότθσ όλοσ και Κακικοντα ςτο Ζργο (ι Θζςθ) 

Ρερίοδοσ 
Απαςχόλθςθσ 

(από – ζωσ) 

 

    

    

    

    

    

    

  

ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΡΟΣΩΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επϊνυμο:  Πνομα:  

 

Ρατρϊνυμο:  Μθτρϊνυμο:  

 

Τθλζφωνο:  E-mail:  

 

Διεφκυνςθ Κατοικίασ:  

 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ  

Πνομα Ιδρφματοσ Τίτλοσ Ρτυχίου Ειδικότθτα 
Ημερομθνία 

Απόκτθςθσ Ρτυχίου 
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ΡΑΑΤΗΜΑ V – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 

ΡΟΣ: Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου  

 

Ρίνακασ οικονομικισ προςφοράσ για τθ ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν: 

 

για τθν υλοποίθςθ του ζργου 

«ΕΡΙΚΑΙΟΡΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΟΥ ΡΑΚΟΥ 
ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΡΟΛΗ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

 

 

Ονοματεπϊνυμο / Υπογραφι/ Σφραγίδα 

  

Ρροςφερόμενθ τιμι (Ολογράφωσ) (Αρικμθτικά) 

Τιμι χωρίσ ΦΡΑ 

  

ΦΡΑ (24%) 

  

Συνολικι Τιμι με ΦΡΑ 
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ΡΑΑΤΗΜΑ VΙ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στθν Ακινα ςιμερα, …………, θμζρα, …………μεταξφ:  

ΑΦΕΝΟΣ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου ….………… που εδρεφει ςτθν ………… και 
εκπροςωπείται νόμιμα από τον/τθν …………, εφεξισ καλοφμενθ «Ανακζτουςα Αρχι»,  

ΑΦΕΤΕΟΥ τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία ………………………………………………………………………………………….. και 
τον διακριτικό τίτλο …………………………………………….…………. (ςτο εξισ καλοφμενθ «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»), που 
εδρεφει ςτ.. ……………………………………….., οδόσ, αρ. ……, με ΑΦΜ …………………………………….. τθσ Δ.Ο.Υ. 
………………………………, που εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τ… νόμιμο 
εκπρόςωπό τθσ (Εταιρείασ ι τθσ Ζνωςθσ εταιρειϊν) …………………………………….  του……………………………, , με 
ΑΔΤ …………………………………… του ………………………………….., δυνάμει του υπ’ αρικ. …………………………… 
πρακτικοφ Δ.Σ. (ΦΕΚ ςυγκρότθςθσ ΔΣ ςε ςϊμα ……………………../βεβαίωςθ Γ.Ε.ΜΘ.). 
 
Συμφωνικθκαν και ζγιναν αμοιβαίωσ αποδεκτά τα ακόλουκα: 
 
Το αφ’ ενόσ ςυμβαλλόμενο Ελλθνικό Δθμόςιο α ν α κ ζ τ ε ι ςτον αφ’ ετζρου ςυμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ», 
τθν παροχι υπθρεςιϊν για τθν υλοποίθςθ του ζργου «Επικαιροποίθςθ μελζτθσ ςκοπιμότθτασ για τθν 
ανάπτυξθ επιχειρθματικοφ πάρκου ςτθ Μεγαλόπολθ», κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα: 

(α) ςτθ με αρ. xx/ 2020 Διακιρυξθ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ αυτισ,  
(β) ςτθν τεχνικι και οικονομικι προςφορά του Αναδόχου όπωσ αυτι υποβλικθκε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι 
(Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου) και δεν ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν Διακιρυξθ 
(γ) ςτθν κείμενθ νομοκεςία και  
(δ) ςτθν με αρ. …………απόφαςθ κατακφρωςθσ και  
ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δθλϊνει ότι αποδζχεται ανεπιφφλαχτα τθν εκτζλεςθ των ωσ άνω υπθρεςιϊν, με τουσ εξισ 
όρουσ και ςυμφωνίεσ: 

ΑΘΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ επικαιροποίθςθ τθσ Μελζτθσ Σκοπιμότθτασ για τθν ανάπτυξθ 
επιχειρθματικοφ πάρκου ςτθ Μεγαλόπολθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα τθσ Διακιρυξθσ και τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ, οι οποίεσ αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ. 

ΑΘΟ 2: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει τισ υπθρεςίεσ κατά τρόπο άρτιο και είναι υπεφκυνοσ για 

τθν ολοκλιρωςι τουσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςυμβάςεωσ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

ςυμπράττει με τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου και για τθν επίλυςθ των 

προβλθμάτων που δθμιουργοφνται κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου. 

 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει όλο το απαιτοφμενο προςωπικό, υλικά και οποιαδιποτε 

άλλα μζςα για τθν προςικουςα εκτζλεςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Ο ανάδοχοσ βαρφνεται με 

όλεσ τισ απαιτοφμενεσ γενικζσ και ειδικζσ δαπάνεσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 

περιγράφεται ςτα ςυμβατικά τεφχθ, ενδεικτικά δε με τισ δαπάνεσ των μιςκϊν και θμερομιςκίων 

του προςωπικοφ του, των εργοδοτικϊν επιβαρφνςεων, φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, αςφάλιςτρα, 

αςφαλιςτικζσ κρατιςεισ ι επιβαρφνςεισ, ζξοδα και αςφάλιςτρα μετακίνθςθσ, και γενικά κάκε 

είδουσ απρόβλεπτθ δαπάνθ και όλεσ τισ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ και κρατιςεισ υπζρ του Δθμοςίου ι 

τρίτου, που ιςχφουν κατά τον χρόνο υπογραφισ του Συμφωνθτικοφ.  

 Ο ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το 

εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
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κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 

Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. 

 Ο ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει εγκαίρωσ κάκε απαιτοφμενο μζτρο, ϊςτε θ Ανακζτουςα Αρχι 

και τα όργανα αυτισ να μθν υποςτοφν οποιαδιποτε ενόχλθςθ ι τθν ελάχιςτθ ηθμία. 

 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τισ εντολζσ και οδθγίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

που αφοροφν τθν παροχι των υπθρεςιϊν. 

 Πλεσ οι δαπάνεσ που ςυνεπάγονται τα παραπάνω βαρφνουν τον ανάδοχο. 

ΑΘΟ 3: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
1. Για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ ο ανάδοχοσ προςκόμιςε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθν υπ’ 

αρ. …………εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, με θμερομθνία …………του …………ςυνολικοφ φψουσ 

…………€ που αντιπροςωπεφει το 5% του ςυνολικοφ οικονομικοφ ανταλλάγματοσ, μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α., το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο 

ν.4412/2016 και ζχει χρόνο ιςχφοσ μζχρι τθν θμζρα ολοκλιρωςθσ τθσ προμικειασ/των υπθρεςιϊν 

όπωσ αυτι πιςτοποιείται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ, οριηόμενθ από τθν Υπθρεςία. 

2. Θ ανωτζρω εγγυθτικι Επιςτολι αποδεςμεφεται και επιςτρζφεται ςτο ςφνολό μετά τθν οριςτικι 

ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 5 τθσ παροφςασ. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει 

εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω αποδζςμευςθ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα 

προβλεπόμενα ςτα άρκρα 5 και 6 τθσ παροφςασ, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. 

3. Θ εγγυθτικι Επιςτολι εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου, ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ Συμφωνίασ 

Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου, που κυρϊκθκε με το ν. 2513/1997 

(Αϋ139) και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίςθσ, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν 

και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. 

4. Θ εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ που προςκόμιςε ο ανάδοχοσ καταπίπτει: 

 α. όπου ρθτϊσ προβλζπεται από τθν παροφςα, τθν Διακιρυξθ και τον ν.4412/2016, 

 β.  ςε κάκε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ παραβεί ουςιϊδεισ όρουσ τθσ παροφςασ. 

ΑΘΟ 4: ΤΙΜΗΜΑ - ΤΟΡΟΣ ΡΛΗΩΜΗΣ 
1. Το τίμθμα που υποχρεοφται να καταβάλει θ Ανακζτουςα Αρχι ςτον ανάδοχο για τθν εκτζλεςθ τθσ 

υπθρεςίασ (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι ςφμφωνα με τθν οικονομικι προςφορά του θ οποία 

αποτελεί αναπόςπαςτο παράρτθμα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και ανζρχεται ςτο ποςό των 

………………………..€ (ολογράφωσ: ………………………………………. Ευρϊ)  πλζον Φ.Ρ.Α. 24%. 

2. Δεν προβλζπεται τιμαρικμικι ι άλλθ αναπροςαρμογι του Οικονομικοφ Ανταλλάγματοσ. 

3. Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το ςφνολο των υποχρεϊςεων του αναδόχου όπωσ αυτζσ 

απορρζουν από τθ Διακιρυξθ, τθν προςφορά του και τισ ςυνκικεσ του ζργου όπου κα 

πραγματοποιιςει τθν προμικεια/υπθρεςία.  

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει με τμθματικι εξόφλθςθ μετά τθν οριςτικι παραλαβι κάκε μζρουσ 

των υπθρεςιϊν ςφμφωνα με το άρκρο 5 τθσ Διακιρυξθσ. Ειδικότερα: 

 Το 25% τθσ αμοιβισ κα καταβλθκεί με τθν ολοκλιρωςθ και παραλαβι των Ραραδοτζων «Ρ.Α.1: 
Ζκκεςθ Τεχνικοφ Ελζγχου Ακινιτου» και «Ρ.Α.2: Ζκκεςθ Τεχνικοφ Ελζγχου Ακινιτου». 
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 Το 75% τθσ αμοιβισ κα καταβλθκεί με τθν ολοκλιρωςθ και παραλαβι του Ραραδοτζου «Ρ.Β.1: 
Μελζτθ Σκοπιμότθτασ». 

4. Για τθν πλθρωμι του αναδόχου απαιτοφνται τα κάτωκι δικαιολογθτικά:  
α) πρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ, που ςυντάςςεται από τθν Επιτροπι 
Ραραλαβισ  
β) τιμολόγιο του αναδόχου 

γ) φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ςε  ιςχφ κατά τθν θμζρα πλθρωμισ 

δ) κακϊσ και όποιο άλλο δικαιολογθτικό τυχόν ηθτθκεί ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ 

που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι ανάλογα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία. 

Τα προβλεπόμενα από τισ φορολογικζσ διατάξεισ παραςτατικά κα εκδίδονται ςτο όνομα τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, μετά τθν εκτζλεςθ και παράδοςθ του ζργου, κατά τα οριηόμενα ςτο παρόν 

άρκρο. Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με κάκε νόμιμθ αςφαλιςτικι ειςφορά και κράτθςθ υπζρ Νομικϊν 

Ρροςϊπων, Ανεξάρτθτων Αρχϊν ι άλλων Οργανιςμϊν που κατά νόμο τον βαρφνει. Θ κακαρι αξία των 

παραςτατικϊν υπόκειται ςε παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ βάςει του ν.4172/2013.  

Επίςθσ ο ανάδοχοσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07 % υπζρ Ε.Α.ΔΘ.ΣΥ, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 

κρατιςεων τθσ αρχικισ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. 

β) Κράτθςθ 0,06 % υπζρ Α.Ε.Ρ.Ρ, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 

κρατιςεων τθσ αρχικισ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ . 

γ) Κράτθςθ 0,02 % υπζρ του Δθμοςίου, βάςει τθσ παρ.6 του άρκρου 36 του ν.4412/2016, θ οποία 

υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ και κάκε 

ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ  τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό 

αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ 

Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν. 

Οι κρατιςεισ υπάγονται ςε χαρτόςθμο 3% και ΟΓΑ χαρτοςιμου που υπολογίηεται με ποςοςτό 20% επί 

του χαρτοςιμου. 

ΑΘΟ 5: ΤΟΡΟΣ, ΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΧΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 

Ο τόποσ παροχισ των υπθρεςιϊν κα είναι θ ζδρα του αναδόχου. Θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τα 
παραδοτζα αυτισ γίνονται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του μζρουσ Α, του παραρτιματοσ Ι τθσ 
ςφμβαςθσ. Συγκεκριμζνα, για τα επιμζρουσ ςτάδια παροχισ υπθρεςιϊν ι υποβολισ των παραδοτζων 
ορίηεται τμθματικι παραλαβι μετά τθν ολοκλιρωςθ κάκε τριμινου τθσ ςφμβαςθσ και θ παραλαβι των 
παραδοτζων κάκε εργαςίασ κα πραγματοποιείται ςφμφωνα με το άρκρο 6.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Θ παρακολοφκθςθ και παραλαβι των υπθρεςιϊν, γίνεται, ςφμφωνα με το άρκρο 6 τθσ διακιρυξθσ. Θ 
Επιτροπι Ραραλαβισ ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ, μπορεί δε να 
καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. 
Αν θ Επιτροπι Ραραλαβισ κρίνει ότι  οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ 
παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και 
ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί 
ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου 
οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με 
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ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ 
παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί 
ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει 
ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ. Το πρωτόκολλο 
οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι του, θ οποία 
κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 θμερϊν 
από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψι του, 
κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, 
αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ 
ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του άρκρου 219 του ν.4412/2016. Οι εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των 
προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 
Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ 
Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και 
παραδοτζων με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ 
αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για 
τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε 
ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 λόγω εκπρόκεςμθσ 
παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 
Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  
Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ 
από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ 
του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι 
ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων.  

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι 
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) 
θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για παροχι 
εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ από 
τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Ροινικζσ ριτρεσ 
Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ τμθματικισ/ενδιάμεςθσ προκεςμίασ που αναγράφεται ςτο ςχετικό πίνακα του 
παραρτιματοσ Ι, ςθμείο 2.2 τθσ διακιρυξθσ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ 
χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα. 
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β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα. 
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ 
επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται 
με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω 
τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ 
παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον 
ανάδοχο ζκπτωτο. 

ΑΘΟ 6:  ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Πλο το υλικό που παράγεται από τον ανάδοχο κατά τθ διάρκεια τθσ παροχισ των υπθρεςιϊν παραδίδεται 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με το ςυμβατικό χρονοδιάγραμμά του, αλλά και κατά τθν κακ’ 
οιονδιποτε τρόπο λφςθ ι λιξθ τθσ ςφμβαςθσ.   
Τα πνευματικά και ςυγγενικά δικαιϊματα επί του ςυνόλου των υπθρεςιϊν του αναδόχου και των 
προϊόντων τουσ ρθτϊσ εκχωροφνται, παραχωροφνται και μεταβιβάηονται από τον παραπάνω ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι χωρίσ τθν καταβολι πρόςκετθσ αμοιβισ πζραν τθσ προβλεπόμενθσ ςτθ ςχετικι 
ςφμβαςθ, θ οποία καλφπτει πλιρωσ τθν αξία τουσ.  
Θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει τα αποκλειςτικά πνευματικά ι/και ςυγγενικά δικαιϊματα όλων των υλικϊν, 
εντφπων και θλεκτρονικϊν και λοιπϊν παραδοτζων του αναδόχου. Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να τα 
χρθςιμοποιεί, χωρίσ τθν ζγγραφθ άδεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  
Ο ανάδοχοσ δθλϊνει ότι, κατά τθν παροχι των υπθρεςιϊν, δεν χρθςιμοποιεί μελζτεσ ι προϊόντα τρίτων 
χωρίσ νόμιμθ άδεια. 
Σε περίπτωςθ άςκθςθσ αγωγισ ι ενδίκου μζςου κατά τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ από τρίτο για οποιοδιποτε 
κζμα ςχετικά με τα πνευματικά δικαιϊματα των παραδοτζων του ζργου ι των δθμιουργθμάτων που 
χρθςιμοποιικθκαν από το ανάδοχο για τθν παραγωγι των παραδοτζων του, θ Ανακζτουςα Αρχι οφείλει 
να ειδοποιιςει γραπτά με όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ τον ανάδοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται να 
αμυνκεί, δικαςτικά και εξωδικαςτικά, για λογαριαςμό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ζναντι του τρίτου και να 
αναλάβει με δικζσ του δαπάνεσ τυχόν δίκεσ.  
Σε κάκε περίπτωςθ, ο ανάδοχοσ αφενόσ βαρφνεται αποκλειςτικά με κάκε δαπάνθ ι/και ζξοδα τα οποία 
κα κλθκεί να καταβάλει θ Ανακζτουςα Αρχι εξ αυτοφ του λόγου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και κάκε 
δικαςτικισ δαπάνθσ ι αμοιβισ δικθγόρων, αφετζρου υποχρεοφται να αποηθμιϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι 
για κάκε κετικι ι αποκετικι ηθμία που κα υποςτεί από ενδεχόμενθ αποδοχι τθσ παραπάνω αγωγισ ι του 
ζνδικου μζςου. 
Ο ανάδοχοσ δθλϊνει επίςθσ ότι ςε περίπτωςθ που δθμιουργθκεί οποιαδιποτε διζνεξθ ι διαφορά, απ’ 
αυτζσ που περιγράφονται παραπάνω θ οποία κατά τθν κρίςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι δυνατόν να 
κζςει ςε κίνδυνο τθν ελεφκερθ και απρόςκοπτθ αξιοποίθςθ των υπθρεςιϊν υποχρεοφται αναντίρρθτα και 
το ταχφτερο δυνατόν, να προβεί ςε ενζργειεσ εξαςφαλιςτικζσ των δικαιωμάτων και ςυμφερόντων του και 
ειδικότερα, είτε να εξαςφαλίςει άμεςα τθν πλιρθ και αποδεδειγμζνθ απόλαυςθ όλων των δικαιωμάτων 
χριςθσ των παραδοτζων του ζργου, είτε να αντικακιςτά/τροποποιεί οριςμζνα ι όλα τα παραδοτζα του 
ζργου με άλλα που δεν παραβιάηουν δικαιϊματα τρίτων. Θ τυχόν αντικατάςταςθ/τροποποίθςθ κα γίνεται 
κατόπιν τθσ ςυναίνεςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Σε κάκε περίπτωςθ, τα υπό αντικατάςταςθ/τροποποίθςθ 
παραδοτζα, κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των υπθρεςιϊν  και να 
εξαςφαλίηουν τθν υλοποίθςθ του Ζργου, όπωσ προδιαγράφθκε. 
 
ΑΘΟ 7:  ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ 

Τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 
του ν. 4412/2016. 
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ΑΘΟ 8:  ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Θ παροφςα Σφμβαςθ διζπεται αποκλειςτικά από το Ελλθνικό Δίκαιο. Αποκλειςτικι αρμοδιότθτα για τθν 
επίλυςθ οποιαςδιποτε διαφοράσ μεταξφ των μερϊν που απορρζει από τθν παροφςα ςφμβαςθ ζχουν τα 
Δικαςτιρια που προβλζπονται από τισ διατάξεισ  του άρκρου 205Α του ν.4412/2016». 
 

Σε πιςτοποίθςθ των ανωτζρω θ παροφςα ςφμβαςθ αφοφ αναγνϊςκθκε υπογράφεται νομίμωσ από τα 
ςυμβαλλόμενα μζρθ ςε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ωσ κατωτζρω.  

Από τα παραπάνω 3 πρωτότυπα τα δφο παραμζνουν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και ζνα λαμβάνει ο 
ανάδοχοσ. 
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