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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ 4/2018

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Α) ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΝΑΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΣΥΛΛΟΓΕΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, Β) 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΣΕ ΑΝΑΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥΣ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΣΥΛΛΟΓΕΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΚΑΙ Γ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΘΡΩΝ ΕΠΙΤΥΜΒΙΩΝ 
ΣΤΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ [CPV: 34928220-6/34928200-0/77312000-
0/77211400-6/77341000-2/90920000-2/45212313-3].

 (ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

για τις Υπηρεσίες κατά Τμήματα

ΤΜΗΜΑ Α: Υπηρεσίες Επισκευής, Συντήρησης και Κατασκευής Περιφράξεων σε Αναδεδειγμένους 
Αρχαιολογικούς χώρους, Συλλογών, Αποθηκών και Μουσείων, της Εφορείας Αρχαιοτήτων  
Βοιωτίας (CPV: 34928220-6/34928200-0). 
ΤΜΗΜΑ Β: Υπηρεσίες Ευπρεπισμού, Αποψίλωση - Καθαρισμός και Απεντόμωση, σε 
Αναδεδειγμένους Αρχαιολογικούς χώρους, Συλλογές, Αποθήκες και Μουσεία, της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων  Βοιωτίας (CPV: 77312000-0/77211400-6/77341000-2/90920000-2/24452000-7).
ΤΜΗΜΑ Γ: Υπηρεσίες Κατασκευής Βάθρων Επιτύμβιων Στηλών της Αρχαιολογικής Συλλογής 
Διστόμου (CPV: 45212313-3).

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 04/09/2018 
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 10/09/2018 

Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά επί τη βάσει της 
τιμής 

Προϋπολογισμός Τμήματος Α: 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Προϋπολογισμός Τμήματος Β: 37.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Προϋπολογισμός Τμήματος Γ: 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Συνολικός προϋπολογισμός: 82.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

ΘΗΒΑ  2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΦΟΡΕΊΑ ΑΡΧΑΙΟΤΉΤΩΝ  ΒΟΙΩΤΊΑΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΘΡΕΨΙΆΔΟΥ 1
Τ.Κ: 32200
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ: ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΑΡΑ, ΕΥΗ ΤΣΩΤΑ 

ΤΗΛ.: 2262023559
               2262080494
FAX.: 2262081434
e-mail: efavio@culture.gr 
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ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ-ΘΕΣΜΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ
1.1. ΠΊΝΑΚΑΣ ΜΕ ΓΕΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α) ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ 
ΑΝΑΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΣΥΛΛΟΓΕΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, Β) 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΣΕ 
ΑΝΑΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΣΥΛΛΟΓΕΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΚΑΙ Γ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΘΡΩΝ ΕΠΙΤΥΜΒΙΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της  
τιμής

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: Προϋπολογισμός Τμήματος Α: 20.161,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 
25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Προϋπολογισμός Τμήματος Β: 29.839,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 
37.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Προϋπολογισμός Τμήματος Γ: 16.129,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 
20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Συνολικός προϋπολογισμός: 66.129,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 
82.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Έως το τέλος Νοεμβρίου από την υπογραφή της Σύμβασης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Οι εργασίες χρηματοδοτούντο από το Υπουργείο Πολιτισμού και 
συγκεκριμένα από τον Τακτικό Προϋπολογισμό με την αριθμ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΠ/126655/94484/5644/1972/23-03-2018  
Μεταβίβαση πίστωσης με Επιτροπικό Ένταλμα.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Η υποβολή ερωτημάτων γίνεται μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής ερωτημάτων για διευκρινίσεις θα είναι εννέα (9) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλ 24/08/2018

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 31/08/2018 και ώρα 15:00 μ.μ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

04/09/2018 και ώρα 11.59 π.μ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ 
ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΕΝΤΥΠΩΣ

10/09/2018 και ώρα 10:00 π.μ.
Τρείς (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
ηλεκτρονικών προσφορών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. την 10/09/2018 
και ώρα 11.00 π.μ.
Τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
ηλεκτρονικών προσφορών

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι 
προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, στην 
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
Ν.4155/13  (ΦΕΚ 120/Α/2013) και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 
2677/Β/2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
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ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: Τα στοιχεία των προσφορών και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε 
έντυπη μορφή κατατίθενται στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας στο 
πρωτόκολλο της Υπηρεσίας

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 34928220-6/34928200-0/77312000-0/77211400-6/77341000-2/90920000-
2/24452000-7/45212313-3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διεύθυνση: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Θρεψιάδου 1 
Θήβα
Ελλάδα
32200  

Υπεύθυνος επικοινωνίας Μαρία Κωστάρα
Εύη Τσώτα

Τηλ./Φαξ 2262023559                                                                                                                                     
2262081434

Ηλεκτρονική Διεύθυνση efavio@culture.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ανάρτησης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 31/08/2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ανάρτησης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. -  ΔΙΑΥΓΕΙΑ 30/08/2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ανάρτησης στην ιστοσελίδα : www.yppoa.gr 30/08/2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δημοσίευσης σε δύο (2) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας 31/08/2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δημοσίευσης σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες 31/08/2018

mailto:efavio@culture.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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1.2. ΘΕΣΜΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ
Ο παρών τακτικός Διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία διενεργείται με βάση τις διατάξεις του ν. 
4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016), όπως ισχύει και σύμφωνα με:

A. Τις διατάξεις:
Α1

1. Του Ν.1958/1991 (ΦΕΚ122/Α/1991) «Περί τρόπου εκτέλεσης αρχ/κών έργων» 
2. Του Ν.2947/2001 (άρ.19, παρ.33) (ΦΕΚ 228/Α/2001) «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας».
3. Του Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (αρ. 40, παρ. 2 και 3)
4. Του Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/1992) «Μελέτη και εκτέλεση αρχ/κών εν γένει έργων» 

Α2
5. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
6. Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεως Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα-Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις» 

7. Του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 
26.

8. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση 
του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας- Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

9. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση Νόμων και Πράξεων Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων 
στο Διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.

Β. Τις αποφάσεις
10. Την υπ' αριθ. Π1/2380/18.12.2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3400/Β/2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
11. Την υπ’ αριθ. 158/2016 Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ «Έγκριση “Τυποποιημένου Έντυπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α  147), για 
διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (ΦΕΚ 
3698/Β'/16.11.2016).

12. Την υπ’ αρ.  ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/115620/350/05-04-2018 Υ.Α. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στους Προϊσταμένους  στις Περιφερειακές και Ειδικές 
Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας Γενικής Διευθύνσεως Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς και Γενικής Διευθύνσεως Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του 
Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 1255/Β/05-04-2018). 

Γ. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων  ΚΑΕ 5186 του Τακτικού Προϋπολογισμού για το 2018/ 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΠ/126655/94484/5644/1972/23-03-2018 Μεταβίβαση πίστωσης με 
Επιτροπικό Ένταλμα.

Δ. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΒΟΙΩ/40742/27722/391/30-01-2018 Απόφαση για την 
συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης ανοικτού τακτικού ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ –
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ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΘΡΩΝ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ CPV: 34928220-6/34928200-0/77312000-0/77211400-
6/77341000-2/90920000-2/24452000-7/ 45212313-3.

Ε.  Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΒΟΙΩ/373553/267553/3595/27-07-2018 Απόφαση  για τη 
διενέργεια ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
(ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α) ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΝΑΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΣΥΛΛΟΓΕΣ, 
ΜΟΥΣΕΙΑ, Β) ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΣΕ 
ΑΝΑΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΣΥΛΛΟΓΕΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΚΑΙ Γ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΘΡΩΝ 
ΕΠΙΤΥΜΒΙΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ.

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας
Διεύθυνση:
Τοποθεσία / Πόλη:

Θρεψιάδου 1
Θήβα

Χώρα: Ελλάδα
Τ.Κ.: 32200
Τηλέφωνο: 2262023559

2262080494
Υπεύθυνος/η για τον Διαγωνισμό: Μαρία Κωστάρα, Εύη Τσώτα
Τηλεομοιοτυπία (fax): 2262081434
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: efavio@culture.gr

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΑΡΟΧΉ ΔΙΕΥΚΡΙΝΊΣΕΩΝ ΕΠΊ ΤΗΣ ΠΡΟΚΉΡΥΞΗΣ
Οι υποψήφιοι μπορούν να αιτηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το 
περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης μέχρι και την 9η ημέρα πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι την 24/08/2018  και ώρα 15:00π.μ.

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου 
Διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις, που θα ζητηθούν εντός του 
ανωτέρω διαστήματος, το αργότερο μέχρι 4 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. Οι απαντήσεις στις σχετικές ερωτήσεις των ενδιαφερομένων θα αναρτώνται στην 
πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΠΟ.Α. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε 
οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 
Οι απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής συμπληρώνουν και ενσωματώνονται στα τεύχη του 
Διαγωνισμού και θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης. Η Αναθέτουσα Αρχή 
δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω 
πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας και εκτός πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Από την παραλαβή των τευχών του Διαγωνισμού και από την παροχή, κατά τα οριζόμενα στο παρόν 
άρθρο, των τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών/διευκρινίσεων συνάγεται, κατά αμάχητο 
τεκμήριο, ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της φύσης 
του έργου.

Μετά την κατάθεση και αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις 
όρων της Προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

mailto:efavio@culture.gr
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ΑΡΘΡΟ 4: ΓΛΏΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ 
Επίσημη γλώσσα διενέργειας του Διαγωνισμού και της Σύμβασης που θα υπογραφεί είναι η 
Ελληνική. Επί ποινή αποκλεισμού τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης, καθώς και όλη η 
σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του 
διαγωνισμού, υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή υποβάλλεται επίσημη μετάφραση τους στην 
ελληνική μαζί με το υποβαλλόμενο έγγραφο και σε κάθε περίπτωση διαφοράς υπερισχύει η επίσημη 
μετάφραση. Δικαιολογητικά και έγγραφα που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, συνοδεύονται 
επί ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Εάν έγγραφο 
υπογράφεται ή είναι πιστοποιημένο από μη ελληνική δημόσια αρχή, αυτό θα πρέπει να 
υποβάλλεται/προσκομίζεται με επισημείωση (apostilled). Αντίστοιχα οι Προσφορές υποβάλλονται 
στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά 
τεχνικά φυλλάδια που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

ΜΕΡΟΣ Β: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 5: ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Το αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου (αναδόχων) για την παροχή υπηρεσιών 
όπως χωρίζεται σε αντίστοιχα τμήματα: 1) Τμήμα Α, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΝΑΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΣΥΛΛΟΓΕΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ (CPV 
34928220-6/34928200-0), είναι η κατασκευή νέων, συντήρηση και επισκευή υφιστάμενων 
περιφράξεων, 
2) Τμήμα Β, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΣΕ ΑΝΑΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥΣ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΣΥΛΛΟΓΕΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ (CPV 77312000-0/77211400-6/77341000-
2/90920000-2/24452000-7), είναι η αποψίλωση βλάστησης και απεντόμωσης σε χώρους 
αρμοδιότητας της ΕΦΑ Βοιωτίας.
3) Τμήμα Γ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΘΡΩΝ ΕΠΙΤΥΜΒΙΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (CPV 45212313-3), είναι η κατασκευή μεταλλικών στηριγμάτων και 
βάθρων από μπετό.
Αναλυτικά περιγράφονται στην επισυναπτόμενη Τεχνική Περιγραφή (Παράρτημα Α), η οποία και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Διακήρυξης.
Οι προς ανάθεση υπηρεσίες, πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού, τα οριζόμενα λεπτομερώς 
ως προς τις ποσότητες και τις προδιαγραφές στο παρόν άρθρο της παρούσας  και του Παραρτήματος 
Α. (Τεχνικές Προδιαγραφές).

Οι προς ανάθεση Υπηρεσίες περιλαμβάνουν τα υλικά επισκευής, τα υλικά συντήρησης, τα υλικά 
κατασκευής, τα εργαλεία αποψίλωσης, τα μηχανήματα καθαρισμού, τα υλικά απεντόμωσης και 
τέλος τα υλικά κατασκευής βάθρων, όπως κατατάσσονται στα παρακάτω Τμήματα και στους 
ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 34928220-6/34928200-
0/77312000-0/77211400-6/77341000-2/90920000-2/24452000-7/45212313-3.

Οι αναφερόμενες εργασίες υποδιαιρούνται σε ΤΜΗΜΑΤΑ όπως παρακάτω και οι υποψήφιοι 
έχουν την δυνατότητα για την υποβολή προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα ή για το 
σύνολο των υπηρεσιών.  

ΤΜΗΜΑ Α: Υπηρεσίες Επισκευής, Συντήρησης και Κατασκευής Περιφράξεων σε 
Αναδεδειγμένους Αρχαιολογικούς χώρους, Συλλογών, Αποθηκών και Μουσείων της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων  Βοιωτίας.      

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ CPV ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
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1. Αρχαιολογικός 
χώρος Δηλεσίου

34928200-0 
34928220-6 
(Επισκευή 
και  
Συντήρηση 
Περίφραξης)

Τρεχ μετρ 200

2. Αρχαιολογικός 
χώρος Αγίου 
Γρηγορίου – 
Θήβα

34928200-0 
34928220-6 
(Επισκευή 
και  
Συντήρηση 
Περίφραξης)

Τρεχ μετρ 100

3. Αρχαιολογικός 
χώρος Αγίου 
Γεωργίου – Θήβα

34928200-0 
34928220-6 
(Επισκευή 
και  
Συντήρηση  
Περίφραξης)

Τρεχ μετρ 100

4. Αρχαιολογικό 
Μουσείο Θήβας

34928200-0 
34928220-6 
(Επισκευή 
και  
Συντήρηση  
Περίφραξης)

Τρεχ μετρ 250

1 Υπηρεσίες Επισκευής 
και  Συντήρησης 
Περιφράξεων σε 
Αναδεδειγμένους 
Αρχαιολογικούς χώρους, 
Συλλογές, Αποθήκες και  
Μουσεία  της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων  Βοιωτίας.

5.Αρχαιολογικό 
Μουσείο 
Χαιρώνειας

34928200-0 
34928220-6 
(Επισκευή 
και  
Συντήρηση  
Περίφραξης)

Τρεχ μετρ 150

1. Αρχαιολογικός 
χώρος Ναός της 
Αθηνάς   
Αντίκυρα 
Βοιωτίας (Τύπος 
Α)

34928200-0 
34928220-6 
(Κατασκευή 
Περίφραξης)

Τρεχ μετρ 160

2. Αρχαιολογικός 
χώρος Αντίκυρας 
Βοιωτίας (οικ. Λ. 
Σακελλαρίου) 
(Τύπος Α)

34928200-0 
34928220-6 
(Κατασκευή 
Περίφραξης)

Τρεχ μετρ 10

3. Αρχαιολογικός 
χώρος Αντίκυρας 
Βοιωτίας (οικ. 
Παπά) (Τύπος Α)

34928200-0 
34928220-6 
(Κατασκευή 
Περίφραξης)

Τρεχ μετρ 260

2 Υπηρεσίες Κατασκευής 
Περιφράξεων σε 
Αναδεδειγμένους 
Αρχαιολογικούς χώρους, 
Συλλογών, Αποθηκών 
και  Μουσείων  της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων  
Βοιωτίας.  

4. Αρχαιολογικός 
χώρος Αγίου 
Λουκά – Θήβα 

34928200-0 
34928220-6  
(Κατασκευή 

Τρεχ μετρ 100
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(Τύπος Α) Περίφραξης)

5. Αρχαιολογικός 
χώρος αρχαίου 
τείχους – παλαιά 
παιδική χαρά 
Διστόμου (Τύπος 
Β)

34928200-0 
34928220-6  
(Κατασκευή 
Περίφραξης)

Τρεχ μετρ 700

6. Αρχαιολογικός 
χώρος Καδμείου 
Θηβών (Τύπος Γ)

34928200-0 
34928220-6  
(Κατασκευή 
Περίφραξης)

Τρεχ μετρ 10

           

ΤΜΗΜΑ Β: Υπηρεσίες Ευπρεπισμού,  Αποψίλωση - Καθαρισμός και Απεντόμωση, σε 
Αναδεδειγμένους Αρχαιολογικούς χώρους, Συλλογές, Αποθήκες και Μουσεία της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων  Βοιωτίας.  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ CPV ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

1.Αρχαιολογικό 
Μουσείο Θήβας 

 77341000-2 
(κλάδεμα 
δένδρων και 
τοποθέτηση 
δίχτυ) 

Τεμ 1

2. Αύλειος χώρος 
Μουσείου 
Χαιρώνειας

 77341000-2 
(κλάδεμα 
δένδρων) 

Τεμ 15

3.Αυλειος χώρος 
Ιεράς Μονής 
Οσίου Λουκά

 77341000-2 
(κλάδεμα 
δένδρων)

Τεμ 2

4.Αρχαιολογικός 
Χώρος Κάστρου 
Λιβαδειάς

77211400-6 
(κοπή δένδρων) 

Τεμ 20

5.Αρχαίο τείχος – 
παλαιό παιδική 
χαρά Διστόμου

77312000-0 
(αποψίλωση 
βλάστησης)

Τετρ. 
Μετρα

935

6.Αρχαιολογικός 
χώρος Βασιλικής  
Διστόμου

77312000-0 
(αποψίλωση 
βλάστησης)

Τετρ. 
Μετρα

978

1 Υπηρεσίες   
Αποψίλωσης και 
Καθαρισμού σε 
Αναδεδειγμένους 
Αρχαιολογικούς 
χώρους, Συλλογές, 
Αποθήκες και  
Μουσεία,   της 
Εφορείας 
Αρχαιοτήτων  
Βοιωτίας.

7.Αρχαιολογικός 
χώρος Διστόμου 
(επί της οδού 
Καλαβρύτων)

77312000-0 
(αποψίλωση 
βλάστησης)

Τετρ. 
Μετρα

416
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8.Αρχαιολογικός 
χώρος  Δηλεσίου 
(πρώην οικόπεδο 
Αλαγιάννη)

77312000-0 
(αποψίλωση 
βλάστησης)

Τετρ. 
Μετρα

1.200

9. Αρχαιολογικός 
χώρος  Καβιρείου 
Θήβα

77312000-0 
(αποψίλωση 
βλάστησης)

Τετρ. 
Μετρα

6.000

1.Αρχαιολογικό 
Μουσείου 
Χαιρώνειας

90920000-2 
(υπηρεσίες 
απολύμανσης 
εγκαταστάσεων)

Τετρ. 
Μετρα

170

2. Ιερά Μονή 
Οσίου Λουκά

90920000-2 
(υπηρεσίες 
απολύμανσης 
εγκαταστάσεων)

Τετρ. 
Μετρα

500

3.Αρχαιολογικό 
Μουσείο Θήβας

90920000-2 
(υπηρεσίες 
απολύμανσης 
εγκαταστάσεων)

Τετρ. 
Μετρα

1.500

4. Αρχαιολογικό 
Μουσείο 
Σχηματαρίου

90920000-2 
(υπηρεσίες 
απολύμανσης 
εγκαταστάσεων)

Τετρ. 
Μετρα

150

5.Αρχαιολογική 
Συλλογή 
Διστόμου

90920000-2 
(υπηρεσίες 
απολύμανσης 
εγκαταστάσεων)

Τετρ. 
Μετρα

170

6.Αρχαιολογική 
Συλλογή Θεσπιών

90920000-2 
(υπηρεσίες 
απολύμανσης 
εγκαταστάσεων)

Τετρ. 
Μετρα

150

7.Αποθήκη 
Μερκούρη - Θήβα

90920000-2 
(υπηρεσίες 
απολύμανσης 
εγκαταστάσεων)

Τετρ. 
Μετρα

200

8.Αποθήκη 
Μπούτσικου - 
Θήβα

90920000-2 
(υπηρεσίες 
απολύμανσης 
εγκαταστάσεων)

Τετρ. 
Μετρα

300

9.Αποθήκη DIA - 
Θήβα

90920000-2 
(υπηρεσίες 
απολύμανσης 
εγκαταστάσεων)

Τετρ. 
Μετρα

300

2 Υπηρεσίες 
Απεντόμωσης, 
απολύμανσης σε 
Αναδεδειγμένους 
Αρχαιολογικούς 
χώρους, Συλλογές, 
Αποθήκες και  
Μουσεία,   της 
Εφορείας 
Αρχαιοτήτων  
Βοιωτίας.

10.Αποθήκη 90920000-2 
(υπηρεσίες 

Τετρ. 200
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Σχηματαρίου απολύμανσης 
εγκαταστάσεων)

Μετρα

11.Προμήθεια  
τρωκτικοκτόνων

24452000-7 Κιλά 50

12.Προμήθεια 
απωθητικού 
φιδιών

24452000-7 Τεμ 20

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ΤΜΗΜΑ Γ: Υπηρεσίες Κατασκευής Βάθρων στην Αρχαιολογική Συλλογή Διστόμου.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ CPV ΜΟΝΑΔ
Α 

ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

1 Βάθρο 
αντικειμέ
νου 1

0.60Χ0.40Χ0.24
m

45212313-
3

Τεμ. 1

2 Βάθρο 
αντικειμέ
νου 2

0.55Χ0.40Χ0.24m 45212313-
3

Τεμ. 1

3 Βάθρο 
αντικειμέ
νου 3

0.55Χ0.40Χ0.24m 45212313-
3

Τεμ. 1

4 Βάθρο 
αντικειμέ
νου 4

0.58Χ0.40Χ0.24m 45212313-
3

Τεμ. 1

5 Βάθρο 
αντικειμέ
νου 5

0.70Χ0.40Χ0.24m 45212313-
3

Τεμ. 1

6 Βάθρο 
αντικειμέ
νου 6

0.70Χ0.40Χ0.24m 45212313-
3

Τεμ. 1

7 Βάθρο 
αντικειμέ
νου 7

0.80Χ0.40Χ0.24m 45212313-
3

Τεμ. 1

8 Βάθρο 
αντικειμέ
νου 8

0.55Χ0.40Χ0.24m 45212313-
3

Τεμ. 1

1

Κατασκευή 
Βάθρων 
στην 
Αρχαιολογ
ική 
Συλλογή 
Διστόμου

9 Βάθρο 
αντικειμέ
νου 9

0.45Χ0.40Χ0.24m 45212313-
3

Τεμ. 1
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10
-
12

Aνοξείδ
ωτα 
στηρίγμα
τα – 
αναρτήσ
εις, 
τύπου Α

Τύπος Α (σχετ. 
σχέδιο)

45212313-
3

Τεμ. 3

13
-
18

Aνοξείδ
ωτα 
στηρίγμα
τα – 
αναρτήσ
εις, 
τύπου Α

Τύπος Β (σχετ. 
σχέδιο)

45212313-
3

Τεμ. 6

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ –ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ 
Ο συνολικός προϋπολογισμός των υπηρεσιών που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο Ανάδοχος/οι 
ανάδοχοι της παρούσας Διακήρυξης, θα βαρύνει τις πιστώσεις του  ΚΑΕ 5186 του Τακτικού 
Προϋπολογισμού για το 2018 ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΠ/126655/94484/5644/1972/23-03-2018  
Μεταβίβαση πίστωσης με Επιτροπικό Ένταλμα. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης/των συμβάσεων δεν θα ξεπερνάει το ποσό των 66.129,03 μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή 82.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανά ΤΜΗΜΑ που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο 
Ανάδοχος ή οι Ανάδοχοι της παρούσας Διακήρυξης, ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό  των  ανά:  

Προϋπολογισμός Τμήματος Α: 20.161,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 25.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Προϋπολογισμός Τμήματος Β: 29.839,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 37.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Προϋπολογισμός Τμήματος Γ: 16.129,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 20.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Συνολικός προϋπολογισμός: 66.129,03 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 82.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ   

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ
Η παροχή υπηρεσιών θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του Μήνα Νοέμβριο του τρέχοντος έτους,  από 
την υπογραφή της σύμβασης και σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, του κάθε Τμήματος.

ΑΡΘΡΟ 8: ΑΜΟΙΒΉ ΑΝΑΔΌΧΟΥ
1. Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση 

της σύμβασης των παρεχόμενων υπηρεσιών (Οικονομικό Αντάλλαγμα) θα είναι σύμφωνα με την 
Οικονομική Προσφορά του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της σύμβασης  και της 
παρούσας διακήρυξης.

2. Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του Οικονομικού Ανταλλάγματος.

3. Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου όπως 
αυτές απορρέουν από τη Διακήρυξη και από  την προσφορά του.

4.  Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει ως εξής: 
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Εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας με την οριστική παραλαβή του συνόλου των 
υπηρεσιών

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, 
β) τιμολόγιο του Αναδόχου, 
γ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε  ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής καθώς και
δ) όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Αναθέτουσας Αρχής

Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα της 
Αναθέτουσας Αρχής, μετά την εκτέλεση και παράδοση του έργου, κατά τα οριζόμενα στο παρόν 
άρθρο. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 
Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει. Η 
καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του 
Ν.4172/2013. Επίσης ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: α) Κράτηση  0,06 % 
υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης β) Κράτηση 0,06 % υπέρ Α.Ε.Π.Π,  η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης  και γ) Κράτηση 0,02 % υπέρ του Δημοσίου, βάσει της παρ.6 του 
άρθρου 36 του Ν.4412/2016, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης  της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων 
και Προμηθειών. Οι κρατήσεις υπάγονται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που 
υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.

ΜΕΡΟΣ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΑΡΘΡΟ 9: ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
1. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr. Οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 
αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του Συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως 
οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και 
αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του, ταυτοποιούμενοι ως εξής:
 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 
αυτοί κατέχουν από το Σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. 

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο Σύστημα. 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική.

http://www.promitheus.gov.gr/
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- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση 
στην ελληνική, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος-μέλος 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η 
εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 
αρμόδια Υπηρεσία.

 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες του Συστήματος 
ηλεκτρονικά, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής, 
χορηγούμενης από πιστοποιημένη Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής.

 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο 
υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος 
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
Στο Διαγωνισμό δύναται να συμμετάσχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη 
νομοθεσία ενός Κράτους –Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα: α) σε κράτος - μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή β) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες 
που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες 
που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται οι διαγωνιζόμενοι να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική 
μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να 
υποχρεώσει την Ένωση, η οποία θα ανακηρυχθεί ως Ανάδοχος, πριν την υπογραφή της σύμβασης να 
λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή ως εξής:
(α) να περιβληθεί τη μορφή της κοινοπραξίας κατά τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία,
(β) να περιβληθεί τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τις 
διατάξεις του εμπορικού νόμου. 

Σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης – Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου. Σε 
περίπτωση κατά την οποία, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος 
των Ενώσεων – Κοινοπραξιών δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, κατά το χρόνο 
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της 
κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει, κατά το χρόνο 
εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής 
προσφοράς, με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο 
παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη, ο οποίος πρέπει να πληροί τους 
όρους των τευχών. Η αντικατάσταση αξιολογείται, με την υποβολή σχετικών δικαιολογητικών, από 
την Επιτροπή και εγκρίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σχετική με το 
αντικείμενο του Διαγωνισμού, και οικονομική επάρκεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12, 13 
της παρούσας.

Επισημαίνεται, ότι κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει, είτε 
αυτοτελώς, είτε ως μέλος Ένωσης, είτε καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, σε περισσότερες της μιας 
προσφοράς άλλως απορρίπτονται όλες οι προσφορές στις οποίες συμμετέχει.
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ΑΡΘΡΟ 11: ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΖΌΜΕΝΩΝ
1. Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό 

του ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, έστω και σε ένα συμμετέχοντα στην ένωση οικονομικό 
φορέα, οι λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και 
συγκεκριμένα, εάν υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος των διαγωνιζομένων ή 
-σε περίπτωση ενώσεων προσώπων- έστω και για ένα συμμετέχοντα στην ένωση οικονομικό 
φορέα, για έναν ή περισσότερους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω:
1.1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

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

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

1.4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής

1.5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 
166),

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

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος 
του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Ειδικότερα, η υποχρέωση αυτής της παραγράφου αφορά ιδίως: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και ΙΚΕ ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών,  τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

2. Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος, εφόσον ο ίδιος ή, σε περίπτωση 
ένωσης προσώπων, έστω και ένας συμμετέχων στην ένωση οικονομικός φορέας:
2.1. έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία,
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2.2. ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο 
οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει 
την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η 
παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

3. Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος, ή, σε περίπτωση ένωσης 
προσώπων, έστω και ένας συμμετέχων στην ένωση οικονομικός φορέας σύμφωνα  με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 73 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
3.1. εάν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών 

υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του νόμου 4412/2016, 
δηλαδή υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

3.2. εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

3.3. εάν η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού,

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

3.5. εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 
οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα, 

3.6. εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά 
την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης 
που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

3.7. εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 79 του ν.4412/2016, 

3.8. εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 
να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

3.9.  εάν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός 
φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω 
την ακεραιότητά του. 

4. Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος, εφόσον ο ίδιος ή, σε περίπτωση 
ένωσης προσώπων, έστω και ένας συμμετέχων στην ένωση οικονομικός φορέας:
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4.1.  δεν υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη, ή/και 
παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωση από τις αναφερόμενες στην παρούσα προκήρυξη ή/και

4.2.  δεν υποβάλει όλα τα έγγραφα των προσφορών στην Ελληνική γλώσσα ή επισήμως 
μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά 
έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού 
ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος 
αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά 
αποκλείεται από το διαγωνισμό.

Επισημαίνεται, ότι σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η 
Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται 
λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις 
αναφερόμενες περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει 
ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν 
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός 
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό 
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση.

Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 
ν. 4412/2016.

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

Σε περίπτωση που κάποιος προσφέρων ή οικονομικός φορέας που σχετίζεται με προσφέροντα 
δηλώνει ότι έχει παράσχει συμβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχει εμπλακεί με οποιονδήποτε 
τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόμενης σύμβασης (π.χ. στη 
σύνταξη της σχετικής μελέτης ή των τεχνικών προδιαγραφών), η Επιτροπή Διενέργειας και 
Αξιολόγησης γνωμοδοτεί, εάν λόγω της συμμετοχής του συγκεκριμένου προσφέροντα συντρέχει 
περίπτωση στρέβλωσης του ανταγωνισμού ή/και μη τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Στο 
πλαίσιο του παραπάνω ελέγχου η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης γνωμοδοτεί για την αίτηση 
εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής για παροχή απόψεων από τον συγκεκριμένο προσφέροντα, 
προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε αυτόν να αποδείξει ότι η συμμετοχή του στην προετοιμασία δεν 
είναι δυνατόν να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Αν, παρά τα παραπάνω και μετά την 
εξέταση των απόψεων του προσφέροντα, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης κρίνει ότι δεν 
διασφαλίζεται η μη στρέβλωση του ανταγωνισμού και η τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, 
γνωμοδοτεί υπέρ του αποκλεισμού του συγκεκριμένου προσφέροντα από την διαδικασία.

Εάν ένας υποψήφιος, ένας προσφέρων ή μια επιχείρηση που σχετίζεται με υποψήφιο ή 
προσφέροντα έχει παράσχει συμβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή είτε εντός είτε εκτός του πλαισίου 
των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων της αγοράς ή έχει εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα 
μέτρα για να διασφαλίζει τη μη στρέβλωση του ανταγωνισμού λόγω της συμμετοχής του εν λόγω 
υποψηφίου ή προσφέροντα. Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν τη γνωστοποίηση στους λοιπούς 
υποψηφίους και προσφέροντες σχετικών πληροφοριών που ανταλλάχθηκαν στο πλαίσιο της 
προηγούμενης εμπλοκής του υποψηφίου ή του προσφέροντος στην προετοιμασία της διαδικασίας 
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σύναψης σύμβασης και τον προσδιορισμό επαρκών προθεσμιών για την παραλαβή των προσφορών. 
Ο εμπλεκόμενος υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία μόνο εάν δεν υπάρχει 
άλλος τρόπος να διασφαλιστεί συμμόρφωση με την υποχρέωση τήρησης της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης. Πριν από οποιονδήποτε τέτοιον αποκλεισμό, ενημερώνονται η Επιτροπή 
Ανταγωνισμού, αρμόδια για την εφαρμογή του ν. 3959/2011 (Α΄ 93) και η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και παρέχεται 
η ευκαιρία στους υποψηφίους ή τους προσφέροντες να αποδείξουν ότι η συμμετοχή τους στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει στρέβλωση του 
ανταγωνισμού. Τα έγγραφα και στοιχεία που υποβάλλονται από τους υποψήφιους ή τους 
προσφέροντες προς απόδειξη αυτού, καταγράφονται και τίθενται υπόψη της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού και της Αρχής με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής. Τα μέτρα που λαμβάνονται 
καταγράφονται στην ειδική έκθεση που απαιτείται δυνάμει του άρθρου 341 του ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 12: ΤΕΧΝΙΚΉ ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΛΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΠΆΡΚΕΙΑ
Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 9, 10 και 11 της παρούσας 
Προκήρυξης, οφείλει να διαθέτει, επιπλέον, τεχνική, επαγγελματική ικανότητα και 
χρηματοπιστωτική επάρκεια, κατά τα διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο και στο αρθ. 75 του Ν4412. 

Η τεχνική και η επαγγελματική ικανότητα εξασφαλίζετε με την διάθεση των Τεχνικών πόρων, το 
ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, την τεχνογνωσία, και την αποτελεσματικότητα σε συναφή έργα. Οι 
μετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να έχουν υλοποιήσει κατά την τελευταία τριετία (2015-2017) 
εργασίες αντίστοιχες με το αντικείμενο της Διακήρυξης, όπως 
ευπρεπισμού/αποψίλωσης/καθαρισμού σε αρχαιολογικούς χώρου, περιφράξεις σε αρχαιολογικούς 
χώρους ή μνημεία, καθώς και στην κατασκευή βάθρων για τη στερέωση και ανάδειξη αρχαιοτήτων 
σε Αρχαιολογικά Μουσεία-Συλλογές και για τις ανάγκες μόνιμων ή περιοδικών εκθέσεων και θα 
πρέπει να είναι οικονομικού μεγέθους ίσου ή μεγαλύτερου του προϋπολογισμού του παρόντος 
διαγωνισμού ή του τμήματος που θα συμμετάσχει.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση προσώπων πρέπει να πληρούνται οι ελάχιστες 
απαιτήσεις αθροιστικά από όλα τα μέλη της κοινοπραξίας ή της Ένωσης.

Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να αποδεικνύονται με αντίστοιχα δικαιολογητικά από τον προσφέροντα 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση  σύμφωνα με τους τρόπους που αναλύονται παρακάτω.

12.1 Ως ελάχιστη προϋπόθεση ποιοτικής επιλογής απαιτείται να ασκούν επαγγελματική 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του διαγωνισμού. Ειδικότερα απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα  που τηρούνται στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης τους. Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο  του Βιοτεχνικού ή Εμπορικού ή Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

12.2   Ως ελάχιστη προϋπόθεση ποιοτικής επιλογής για τους μετέχοντες στο διαγωνισμό θεωρείται η 
εκτέλεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών παρόμοιων με το προκηρυσσόμενο διαγωνισμό,  όπου  ο 
ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών που απαιτείται να έχουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα 
υπερβαίνει το διπλάσιο της συμβατικής αξίας του διαγωνισμού δηλ.  μεγαλύτερης ή ίσης αξίας του 
προϋπολογισμού ή ίσης με το διπλάσιο του προϋπολογισμού (εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων 
ευρώ  (164.000,00 ευρώ, ή του αντίστοιχου τμήματος που θα συμμετάσχει). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ
α/α Πελάτης Τίτλος και 

σύντομη 
περιγραφή

Διάρκεια 
εκτέλεσης 

έργου

Προϋπολογισμός Ποσοστό 
συμμετοχής 
στο έργο %

Από …….

Έως……….
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Η εκτέλεση του έργου αποδεικνύεται:
• εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, µε πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί 
από την αρμόδια αρχή (π.χ απόφαση ανάθεσης ή σύμβαση ή πρωτόκολλο παραλαβής ή βεβαίωση 
καλής εκτέλεσης ή τιμολόγια).
• εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, µε τα αντίστοιχα παραστατικά (π.χ βεβαίωση του 
αποδέκτη ή σχετική σύμβαση ή τιμολόγια).
Σημείωση:  Ως παρόμοια έργα νοούνται έργα που αφορούν εργασίες σε δημόσια κτήρια, μουσεία 
και αρχαιολογικούς χώρους.
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει, επί ποινή αποκλεισμού για τις εργασίες, που 
αποτελούν αντικείμενο των τμημάτων του παρόντος διαγωνισμού, άτομο μόνιμο της αντίστοιχης 
ειδικότητας του κάθε τμήματος, που να διαθέτει τις κατά νόμο απαιτούμενες άδειες.  Θα πρέπει να 
διαθέτει τουλάχιστον 3ετή εμπειρία παροχής υπηρεσιών στην αποψίλωση, στις περιφράξεις, στην 
κατασκευή βάθρων σε δημόσια κτήρια, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Ο παρακάτω πίνακας 
συνοδευόμενος από τα παραστατικά απόδειξης της σχέσης εργασίας που αποδεικνύεται από τις 
μισθοδοτικές καταστάσεις του ΙΚΑ ή από συμφωνητικά ή συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή από 
παραχώρηση παραστατικών  ασφάλισης του. Η 3ετή εμπειρία παροχής υπηρεσιών αποδεικνύεται 
από πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις των φορέων που έχουν εργαστεί ή από το αντίστοιχο  επιμελητήριο 
που είναι εγγεγραμμένοι.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ
α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΧΕΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

1

2

3

 
12.3Ως ελάχιστη προϋπόθεση ποιοτικής επιλογής απαιτείται για τους μετέχοντες στο διαγωνισμό, 

ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών που να μην υπερβαίνει το διπλάσιο της συμβατικής αξίας 
του διαγωνισμού δηλ.  μεγαλύτερης ή ίσης αξίας του προϋπολογισμού ή ίσης με το διπλάσιο 
του προϋπολογισμού,  (εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ  (164.000,00) ευρώ), ή του 
αντίστοιχου τμήματος που θα συμμετάσχει.

Εάν ο διαγωνιζόμενος είναι Ένωση φυσικών ή νομικών ή Κοινοπραξία, η ειδική τεχνική, 
επαγγελματική ικανότητα και η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια η οποία απαιτείται, 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορεί να προκύπτει και αθροιστικά από όλα τα μέλη της 
Κοινοπραξίας ή Ένωσης. 
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ΑΡΘΡΟ 13: ΕΠΊΚΛΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΉΤΩΝ ΤΡΊΤΩΝ 
Ο διαγωνιζόμενος έχει τη δυνατότητα σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν.4412/2016 να στηρίζεται στις 
δυνατότητες (οικονομικές/χρηματοοικονομικές ή/και τεχνικές/επαγγελματικές) άλλων φορέων, 
ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτές. 

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί 
φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα 
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Αν ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει στην 
Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως, με την προσκόμιση 
της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει, 
σύμφωνα με τα άρθρα 79, 80 και 81 του ν.4412/2016, αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων 
προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016.

Διευκρινίζεται, ότι στην περίπτωση που γίνεται επίκληση των δυνατοτήτων τρίτων, ο τρίτος 
οικονομικός φορέας υποχρεούται να υποβάλει δικό του διακριτό ΤΕΥΔ κατά το στάδιο της υποβολής 
της Προσφοράς.

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 
φορείς  είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. Υπό τους ιδίους όρους, μία 
ένωση οικονομικών φορέων, μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή 
άλλων φορέων. 
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων ο προσφέρων αναφέρει στην 
προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνει. 

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΓΓΎΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό καταθέτουν υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού, εγγύηση 
συμμετοχής στο διαγωνισμό που περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:
 τον αριθμό πρωτοκόλλου της Απόφασης έγκρισης του τεύχους της Προκήρυξης Διαγωνισμού,
 το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση το οποίο πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό 2 % επί του 

προϋπολογισμού/της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ), δηλαδή συνολικού ποσού των 66.129,00 ευρώ, ή του αντίστοιχου ποσού των τμημάτων 
που θα λάβει μέρος,

 την ημερομηνία έκδοσής της,
 την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντος υπέρ του οποίου εκδίδεται, 
 την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται: Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας,
 την ημερομηνία Διαγωνισμού (με την ένδειξη ότι ισχύει και για κάθε παράταση αυτού) και τον 

τίτλο του έργου: «ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 
ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Α) ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΝΑΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΣΥΛΛΟΓΕΣ, 
ΜΟΥΣΕΙΑ, Β) ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΣΕ 
ΑΝΑΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΣΥΛΛΟΓΕΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΚΑΙ Γ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΒΑΘΡΩΝ ΕΠΙΤΥΜΒΙΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ [CPV: 34928220-
6/34928200-0/77312000-0/77211400-6/77341000-2/90920000-2/45212313-3]», 

 την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα 
μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, καλύπτοντας και τυχόν παρατάσεις, ή να 
είναι αορίστου διαρκείας),

 τον εκδότη,
 τον αριθμό της εγγύησης,
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 τους όρους ότι:
o η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της 

ένστασης της διζήσεως, 
o το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον 

Διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση και

o η εγγύηση ισχύει μέχρι επιστροφής της.

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να καλύπτει την 
ευθύνη όλων των μελών της ένωσης, οι οποίοι θα αναφέρονται στο σώμα αυτής, αλληλεγγύως και 
εις ολόκληρον. Στην περίπτωση αυτή το παραπάνω ποσό της Εγγυητικής Επιστολής μπορεί να 
καλύπτεται είτε με μία, είτε με το άθροισμα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών των 
συμμετεχόντων. Κάθε μία όμως από αυτές πρέπει να αναφέρεται σε όλους τους συμμετέχοντες.

Ο εκδότης της εγγύησης, όταν αυτή δεν είναι αορίστου διάρκειας, υποχρεούται να προβεί στην 
παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, που θα υποβληθεί 
πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της Εγγύησης Καλής 
Εκτέλεσης. 

Στους λοιπούς συμμετέχοντες επιστρέφεται μετά: 

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένστασης/προσφυγής ή την έκδοση 
απόφασης επί ασκηθείσας ένστασης/προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση 
απόφασης επ’ αυτών.

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 10 έως 12 της 
παρούσας, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 της παρούσας δικαιολογητικά 
κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί 
Δημοσίων Συμβάσεων που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ/Α/139) και έχουν, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή 
να παρέχονται με γραμμάτιο  του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό 
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση των ξενόγλωσσων κειμένων στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τα οριζόμενα περί 
μετάφρασης στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρο 454).

ΑΡΘΡΟ 15: ΠΑΡΟΧΉ ΔΙΕΥΚΡΙΝΊΣΕΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ/ΑΝΑΠΛΉΡΩΣΗ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ
Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά συμμετοχής των άρθρων 10, 11, 
12 και 14 της παρούσας Προκήρυξης ή σε περίπτωση που τα υποβληθέντα δεν ικανοποιούν τους 
όρους της παρούσας, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και η Αναθέτουσα Αρχή διατηρούν το δικαίωμα, κατά την 
κρίση τους και τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, να καλέσουν με κάθε 
πρόσφορο μέσο και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης τους Υποψηφίους να 
διευκρινίσουν ή να συμπληρώσουν τα υποβληθέντα στοιχεία, μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία που 
θα ταχθεί σε αυτούς σύμφωνα με τα άρθρα 80 και 82 του ν.4412/2016. 





23

Οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων, κατά τις διατάξεις της 
παρούσας, λαμβάνονται υπόψη μόνον ως προς τα ζητήματα που έχουν τεθεί από τα άνω όργανα του 
Διαγωνισμού και δεν επιτρέπεται να μεταβάλλουν τα υποβληθέντα με το φάκελο εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος στοιχεία.

Στοιχεία και σημεία των προσφορών που δημιουργούν ασάφειες ή αντιφάσεις, εκτός της 
περίπτωσης προδήλων ή επουσιωδών παραδρομών, οδηγούν στην απόρριψη των αιτήσεων 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Επισημαίνεται ότι, τυχόν, μεμονωμένες, αποσπασματικές και επουσιώδους σημασίας αποκλίσεις 
από τα προβλεπόμενα στην παρούσα Προκήρυξη αναφορικά με το περιεχόμενο των Υποφακέλων 
«Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» και «Οικονομικής Προσφοράς» δεν θα 
αποτελούν λόγο αποκλεισμού και η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, καθώς και η Αναθέτουσα 
Αρχή διατηρούν το δικαίωμα να καλέσουν τους Υποψηφίους, όπως εντός εύλογης προθεσμίας 
αποκαταστήσουν τη σχετική απόκλιση. 

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτει 
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, τότε αυτό αναπληρώνεται ως ακολούθως: 
 Για τους ημεδαπούς: με ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία 

θα βεβαιώνεται τόσο η αδυναμία έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού όσο και ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.

 Για τους αλλοδαπούς: με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν 
προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της 
χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται τόσο η αδυναμία έκδοσης του 
σχετικού πιστοποιητικού όσο και ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 
κατάσταση. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση 
στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά. 

Όπου στα Τεύχη Διαγωνισμού/Συμβατικά Τεύχη ζητείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης 
επισημαίνεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη, με τη χρήση 
ψηφιακής υπογραφής. Σε κάθε περίπτωση, αν ζητηθεί η υποβολή δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή 
ως Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται, για τους μεν ημεδαπούς, Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου 
εκπροσώπου του νομικού ή του φυσικού προσώπου με ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών χωρίς να 
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Για τους δε αλλοδαπούς, κείμενο ανάλογης 
αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ. και του Κώδικα περί Δικηγόρων.

ΜΕΡΟΣ Δ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 16: ΤΡΌΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ – ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΙΣΧΎΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι προσφορές 
υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα Διακήρυξη στον πίνακα 1.1 του άρθρου 1, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β/2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προετοιμάζουν την προσφορά τους στο Σύστημα αμέσως μετά τη 
δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, θα έχουν όμως τη δυνατότητα να 
την υποβάλλουν μόνο μετά την ημερομηνία που ορίζεται στον πίνακα 1.1 του άρθρου 1, στο πεδίο 

http://www.promitheus.gov.gr/
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«ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ». Επισημαίνεται, ότι συμμετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να 
αποσύρουν ή να ακυρώσουν προσφορά μετά την υποβολή της.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του Συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη υποβολή της αιτήσεως 
συμμετοχής ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν στην εν λόγω διαδικτυακή 
πλατφόρμα. Μετά την κατάθεση της αιτήσεως συμμετοχής δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που 
τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης.

Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται από την προσφορά τους για διάστημα έξι (6) μηνών από την 
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορές με μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται. Η 
κατακύρωση του Διαγωνισμού μπορεί να γίνει και μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, 
δεσμεύει όμως τον Ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχτεί. Σε περίπτωση άρνησης του 
επιλεγέντος η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

ΑΡΘΡΟ 17: ΤΡΌΠΟΣ ΣΎΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ
1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι συντάσσουν την προσφορά τους συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., το οποίο στη συνέχεια παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 
αρχείο που υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τους υποψηφίους Αναδόχους. Σε 
περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το τελευταίο. 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., οι υποψήφιοι Ανάδοχοι επισυνάπτουν 
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Από το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. εκδίδεται 
ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς. 

2. Οι προσφορές υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό φάκελο. Τα περιεχόμενα του ανωτέρω φακέλου 
είναι:

 Ένας ηλεκτρονικός υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος 
περιλαμβάνει τα στοιχεία και δικαιολογητικά συμμετοχής που απαιτούνται από το 
άρθρο 18.1 της παρούσας.

 Ένας ηλεκτρονικός υποφάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος 
περιλαμβάνει τα στοιχεία τεχνικής προσφοράς που απαιτούνται από το άρθρο 18.2 της 
παρούσας.  

 Χωριστός κλειδωμένος ηλεκτρονικός υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική 
Προσφορά», ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαιτούνται από το άρθρο 19 της 
παρούσας.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή αντιπροσφορών. Εάν υποβληθούν 
εναλλακτικές προσφορές απορρίπτονται.

ΑΡΘΡΟ 18: ΦΆΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ» ΚΑΙ «ΤΕΧΝΙΚΉ 
ΠΡΟΣΦΟΡΆ»

18.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ 
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Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν, στον ηλεκτρονικό υποφάκελο 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», εγκαίρως και προσηκόντως επί ποινή αποκλεισμού, τα αναφερόμενα 
στο παρόν άρθρο δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου pdf, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 
της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και τις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά το μέρος 
που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του ως άνω νόμου και της ως άνω απόφασης:
1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 

(Α΄147) και της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, ,ως προκαταρκτική απόδειξη, 
επιβεβαιώνοντας ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρων 11 της παρούσας Προκήρυξης για τις 
οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 12 
της παρούσας Προκήρυξης και
Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε 
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. Πριν από την 
ανάθεση της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή, απαιτεί από τον προσφέροντα, στον οποίο έχει 
αποφασίσει να αναθέσει τη σύμβαση να υποβάλει ενημερωμένα τα σχετικά δικαιολογητικά, 
σύμφωνα με τα άρθρα 79 και κατά περίπτωση το άρθρο 80 του ν.4412/2016. Η Αναθέτουσα 
Αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 
πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 80 και 82 του ν.4412/2016.

2. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής. Ο διαγωνιζόμενος για τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό 
οφείλει να καταθέσει εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, η οποία θα έχει συνταχθεί και θα εκδοθεί 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της παρούσας Προκήρυξης.

Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προσώπων, όλα τα παραπάνω 
δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για καθένα από τα μέλη που συμμετέχουν στην ένωση. 
Επίσης, στην προσφορά της ένωσης πρέπει 
(α) να αναφέρεται η έγκριση του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της ένωσης για συμμετοχή της στο 
Διαγωνισμό, 
(β) να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης και να 
αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) του 
Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς, 
(γ) να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους, 
(δ) να δηλώνεται ένα μέλος ως επικεφαλής της Ένωσης. 
(ε) η προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους του προμηθευτές που αποτελούν την 
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 13 της 
παρούσας, το ΤΕΥΔ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς. 

18.2 ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΆ

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποβάλουν, μέσα στον ηλεκτρονικό υποφάκελο «Τεχνική 
Προσφορά», την Τεχνική Προσφορά συνταγμένη με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές όπως 
περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας, οι οποίες αποτελούν τους απαράβατους όρους 
που πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού οι τεχνικές προσφορές.

Η αναγραφή τιμής στον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς αποτελεί λόγο αποκλεισμού του Υποψηφίου. Η 
Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
Συστήματος, η οποία ταυτίζεται με το Παράρτημα Α της παρούσας. Στην συνέχεια, το Σύστημα 
παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του Συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου 
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το Σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.





26

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης.
Εφόσον απαιτήσεις της Διακήρυξης για την Τεχνική Προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην Τεχνική του 
Προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή αρχείου τύπου pdf. 
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της Τεχνικής Προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό, όπου θα 
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη 
Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 
αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) 
του κατασκευαστικού οίκου.

Σε κάθε περίπτωση, αν ζητηθεί η υποβολή δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ως Υπεύθυνη Δήλωση, 
νοείται, για τους μεν ημεδαπούς, Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του νομικού ή του 
φυσικού προσώπου με ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της 
καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής. Για τους δε αλλοδαπούς, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα 
συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του 
Κ.Πολ.Δικ και του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Επισημαίνεται, ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής« και «Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και 
απαιτείται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας 
είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό 
φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία, ενδεικτικά, 
είναι: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς, πλην των ΦΕΚ.

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διενεργεί το Διαγωνισμό, με 
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση 
όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν παντελώς εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας των 
τριών (3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και 
αποκλείεται από τη διαδικασία του Διαγωνισμού.

Στην περίπτωση όπου προσκομισθούν μεν στοιχεία από τον συμμετέχοντα, αλλά διαπιστωθεί ότι 
ορισμένα από αυτά που έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό τρόπο και θα έπρεπε να προσκομισθούν, 
δεν προσκομίσθηκαν, τότε η Αναθέτουσα Αρχή τα απαιτεί από τον προσφέροντα, ο οποίος είναι 
υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα του ορισθεί.

Κατά την υποβολή της Προσφοράς από τον οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 
σχετικού πεδίου του Συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές 
πτυχές των προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 19: ΦΆΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΆ»
Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποβάλουν, υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο παρόν άρθρο και το παράρτημα Β της παρούσας. 

Η συνολική προσφερόμενη τιμή αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικώς και ολογράφως. Σε 
περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει το ολογράφως.

Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν: το κέρδος του προσφέροντος, τις τυχόν υπέρ τρίτων 
κρατήσεις και κάθε τέλος, δασμό, ή επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Είναι δηλαδή τελικές τιμές προ 
ΦΠΑ για την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. 
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Οι τιμές αναγράφονται υποχρεωτικά σε Ευρώ με συμπληρωμένο υποχρεωτικά και το δεύτερο 
δεκαδικό ψηφίο ακόμη και όταν είναι μηδενικό. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται, δοθέντος ότι ο Ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο 
απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που καταλήγει 
σε συνολική τιμή μεγαλύτερη του προϋπολογισμού του άρθρου 6 της παρούσας απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.

Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ομοίως και σε περίπτωση που η προσφορά παραλείπει 
τιμές ή περιλαμβάνει αντιφατικά στοιχεία τιμών που καθιστούν την προσφορά ανεπίδεκτη 
εκτίμησης ή καταλείπει αμφιβολία ως προς την προσφερόμενη τιμή.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν σαφώς στην Οικονομική Προσφορά τους ποιον τρόπο 
πληρωμής επιλέγουν.

Η Οικονομική Προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του Συστήματος, η οποία ταυτίζεται με το Παράρτημα Β της παρούσας. Στην συνέχεια, το Σύστημα 
παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και του 
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το Σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον η Οικονομική Προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του Συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία, συμπεριλαμβανόμενης της Δήλωσης με την οποία επιλέγεται, από τον 
προσφέροντα,  ένας από τους τρόπους πληρωμής που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας. 

Επισημαίνεται ότι εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών και εγγράφων της Οικονομικής Προσφοράς, όσα 
δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο το Διαγωνιζόμενο και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 
ψηφιακή του υπογραφή, προσκομίζονται σε έντυπη μορφή από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων 
ημερών, κατ’ ανώτατο όριο, από την ηλεκτρονική τους υποβολή

Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά θεωρείται η προσφορά της οποίας το συγκριτικό 
κόστος είναι μικρότερο του 80% της διαμέσου (median) του συγκριτικού κόστους των αποδεκτών 
Οικονομικών Προσφορών. Πριν την απόρριψη της προσφοράς θα ζητείται από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την 
οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές 
συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία/ την πρωτοτυπία της 
προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές 
κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

ΑΡΘΡΟ 20: ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΑΠΟΣΦΡΆΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ -  
ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΗΣ ΠΛΈΟΝ ΣΥΜΦΈΡΟΥΣΑΣ ΑΠΌ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΆΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ ΜΕ 
ΒΆΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΉ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση, αξιολόγηση, βαθμολόγηση των προσφορών, καθώς και η ανάδειξη της 
πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - 
τιμής (γίνεται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους από την Επιτροπή Διενέργειας του 
Διαγωνισμού, η οποία συστήνεται με απόφαση του ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΒΟΙΩ/40742/27722/391/30-
01-2018 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του ν.4412/2016 και το άρθρο 26 του ν. 
4024/2011.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00, μέσω των αρμόδιων 
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πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 
(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί 
(υπο)φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς 
των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 
«Τεχνική Προσφορά», οι Διαγωνιζόμενοι θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.

Κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση 
των διαγωνιζόμενων, των προσφορών και των δικαιολογητικών τους, προς τους όρους της παρούσας 
Προκήρυξης.

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών 
της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα:
 Η Επιτροπή διά των μελών της, που είναι πιστοποιημένοι χρήστες του Συστήματος, προβαίνει 

στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και 
«Τεχνική Προσφορά» των ηλεκτρονικών προσφορών.

 Η Επιτροπή εν συνεχεία συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης 
των προαναφερόμενων υποφακέλων των ηλεκτρονικών προσφορών. Η Επιτροπή ή άλλοι 
πιστοποιημένοι χρήστες από την Αναθέτουσα Αρχή του Διαγωνισμού δύνανται να απευθύνουν 
αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί 
υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις 
εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.

Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής
Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις σε λεπτομερή έλεγχο ως προς την 
ακρίβεια, πληρότητα και επάρκεια των υποβληθέντων στοιχείων των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και διαπιστώνει τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τους απαράβατους όρους της 
παρούσας Προκήρυξης συντάσσοντας σχετικό πρακτικό (ελέγχου δικαιολογητικών 
συμμετοχής) με το οποίο εισηγείται αιτιολογημένα στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την 
απόρριψη των προσφορών των διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλλει ελλιπή στοιχεία ή των 
οποίων τα υποβληθέντα δεν πληρούν τους όρους της παρούσας. Στο εν λόγω πρακτικό 
αναφέρονται και τα στοιχεία των διαγωνιζόμενων των οποίων οι φάκελοι αποσφραγίσθηκαν.
Διευκρινίσεις μπορούν να ζητούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 15 της παρούσας. 
Αποδεκτοί γίνονται όσοι προσφέροντες έχουν υποβάλει νομίμως τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
και εφόσον αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας. Σε περίπτωση που κάποιος 
Διαγωνιζόμενος ή οικονομικός φορέας που σχετίζεται με προσφέροντα έχει παράσχει 
συμβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχει εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία 
της διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόμενης σύμβασης (π.χ. στη σύνταξη της σχετικής 
μελέτης ή των τεχνικών προδιαγραφών), η Επιτροπή γνωμοδοτεί εάν λόγω της συμμετοχής του 
συγκεκριμένου προσφέροντα συντρέχει περίπτωση στρέβλωσης του ανταγωνισμού ή/και μη 
τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Στο πλαίσιο του παραπάνω ελέγχου η Επιτροπή 
γνωμοδοτεί για την αίτηση εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής για παροχή απόψεων από τον 
συγκεκριμένο προσφέροντα, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε αυτόν να αποδείξει ότι η 
συμμετοχή του στην προετοιμασία δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει στρέβλωση του 
ανταγωνισμού. Εάν, παρά τα παραπάνω και μετά την εξέταση των απόψεων του προσφέροντα, 
η Επιτροπή κρίνει ότι δεν διασφαλίζεται η μη στρέβλωση του ανταγωνισμού και η τήρηση της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης, γνωμοδοτεί υπέρ του αποκλεισμού του συγκεκριμένου 
προσφέροντα από την διαδικασία.
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Έλεγχος συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και την συμφωνία αυτών με τους όρους της 
παρούσας, η Επιτροπή προβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις τον έλεγχο της συμμόρφωσης των 
τεχνικών προδιαγραφών των προσφορών με τους όρους της Προκήρυξης και στην αξιολόγηση 
και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών. Διευκρινίσεις μπορούν να ζητούνται σύμφωνα με 
τα οριζόμενα του άρθρου 15 της παρούσας.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή 
συντάσσει αιτιολογημένο πρακτικό (αξιολόγησης τεχνικών προσφορών) με αναφορά στις 
αποδεκτές ή/και τις τυχόν απορριπτέες προσφορές, το οποίο υποβάλλει, μαζί με το πρακτικό 
εξέτασης των δικαιολογητικών συμμετοχής, στην Αναθέτουσα Αρχή. 
Έκδοση ενιαίας Απόφασης ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών
Στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική ενιαία απόφαση (ελέγχου δικαιολογητικών 
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) με την οποία επικυρώνονται τα πρακτικά της Επιτροπής, 
τα οποία και επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης, αφενός, ως 
προς τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, αφετέρου, ως προς τον έλεγχο των τεχνικών 
προσφορών, η οποία αναρτάται στο Σύστημα και κοινοποιείται με τηλεομοιοτυπία στους 
διαγωνιζόμενους, προκειμένου να ασκήσουν εφόσον επιθυμούν τα τυχόν ένδικα μέσα. Μετά 
την κοινοποίηση της Απόφασης ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών 
και πριν την πρόσκληση για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών οι ενδιαφερόμενοι 
εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών μπορούν να ασκήσουν εφόσον επιθυμούν τα ένδικα 
μέσα.
Έλεγχος οικονομικών προσφορών
Ακολούθως, η Επιτροπή προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 
«Οικονομική Προσφορά» των Διαγωνιζόμενων που συνεχίζουν και σε αυτό το στάδιο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, σε ημερομηνία και ώρα την οποία γνωστοποιεί στους 
συμμετέχοντες σε αυτή της φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
Οι προσφέροντες των οικονομικών προσφορών θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών 
που προσφέρθηκαν. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των λοιπών προσφερόντων, που 
αποκλείσθηκαν κατά τα προηγούμενα στάδια, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται σε 
αυτούς μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.
Η Επιτροπή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονομικές προσφορές και συντάσσει πρακτικό (ελέγχου 
οικονομικών προσφορών), με το οποίο γνωμοδοτεί για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές, τις 
τιμές των αποδεκτών προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 23 της παρούσας και συντάσσει τον 
πίνακα τελικής κατάταξης των διαγωνιζομένων, με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας 
από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση την τιμή. 
Διευκρινίσεις μπορούν να ζητούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 15 της παρούσας. 
Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να 
διορθώσει προφανή σφάλματα που προκύπτουν από την τέλεση μαθηματικών πράξεων. 
Δεσμευτική για τον Διαγωνιζόμενο είναι η προσφορά μετά την τυχόν διόρθωση των σφαλμάτων 
της από την Επιτροπή.
Εάν οι τιμές ενός διαγωνιζόμενου είναι ασυνήθιστα χαμηλές, κάτω του 80% της διαμέσου 
των τιμών που προσφέρονται από τις οικονομικές προσφορές που γίνονται αποδεκτές ή 
κατά τη γνώμη της Επιτροπής είναι αναιτιολόγητες, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καλέσει 
τον διαγωνιζόμενο να τις αιτιολογήσει αναλυτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή 
αιτιολόγηση θα αποκλειστεί από τον διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 26 και 88 του 
ν.4412/2016.
Έκδοση Απόφασης ελέγχου οικονομικών προσφορών/ ανάδειξης προσωρινού αναδόχου
Στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου 
με την οποία επικυρώνεται το πρακτικό (ελέγχου οικονομικών προσφορών), της Επιτροπής, το 
οποίο και επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης, η οποία αναρτάται 
στο Σύστημα και κοινοποιείται με τηλεομοιοτυπία στους διαγωνιζόμενους προκειμένου να 
ασκήσουν εφόσον επιθυμούν τα τυχόν ένδικα μέσα. Μετά την κοινοποίηση της Απόφασης 
ανάδειξης προσωρινού αναδόχου στους ενδιαφερόμενους και πριν την πρόσκληση 
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στον Προσωρινό Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση για την 
υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης μεσολαβεί περίοδος αναμονής δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών. 

ΑΡΘΡΟ 21: ΣΥΜΦΈΡΟΥΣΑ ΑΠΌ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΆΠΟΨΗ ΠΡΌΣΦΟΡΑ ΒΆΣΕΙ ΤΗΣ 
ΤΙΜΉΣ
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου της τιμής. 

ΑΡΘΡΟ 22: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΚΑΤΑΚΎΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο διαγωνιζόμενος στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα ημερών (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά 
μέσω ΕΣΗΔΗΣ, οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή αρχείου .pdf και σε 
φάκελο με σήμανση «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», ενημερωμένα και 
επικαιροποιημένα όλα τα επί μέρους δικαιολογητικά και πιστοποιητικά έναντι των οποίων 
υποβλήθηκε Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) , διαφορετικά θα αποκλεισθεί και με 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εκπέσει η Εγγύηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό την 
οποία έχει καταθέσει με την Προσφορά του. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή έχει το 
δικαίωμα να καλέσει τον επόμενο κατά σειρά βαθμολόγησης Διαγωνιζόμενο με τις ίδιες 
προϋποθέσεις, προκειμένου να συνάψει την Σύμβαση μαζί του. 

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

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα ακόλουθα:

1. Οι Έλληνες πολίτες υποβάλλουν τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιολογητικά:
1.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της 
παραγράφου 11.1. της παρούσας.

1.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της παραγράφου 11.3. κατά την ημέρα 
υποβολής της Προσφοράς και κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

1.3. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι 
ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά 
την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

1.4. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Οικονομική Αρχή (ΔΟΥ).
1.5. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημέρα υποβολής της 
Προσφοράς και κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

1.6. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα 
μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα 
του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς 
και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω 
ειδοποίησης από το ΕΣΗΔΗΣ.

2. Οι αλλοδαποί πολίτες υποβάλλουν τα πιστοποιητικά της ως άνω παραγράφου ή άλλα 
ισοδύναμα έγγραφα ή αποδεικτικά μέσα εκδοθέντα από τις κατά περίπτωση αρμόδιες 
δικαστικές ή διοικητικές Αρχές της χώρας εγκατάστασής τους. 
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3. Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, υποβάλουν τα εξής έγγραφα:
3.1. Αντίγραφο του καταστατικού (ενδείκνυται η προσκόμιση του πιο πρόσφατου 

κωδικοποιημένου καταστατικού) ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου του που να αποδεικνύει 
τη σύσταση του νομικού προσώπου του διαγωνιζόμενου και τυχόν τροποποιήσεις του μαζί 
με τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, ΦΕΚ δημοσίευσης, όπου αυτά προβλέπονται, καθώς και 
στοιχεία και έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση αυτού, ήτοι ο 
Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ΑΕ, οι 
Διαχειριστές των ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν 
με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα ισχύοντα έγγραφα της νομιμοποίησης 
αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή 
των εταιριών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

3.2. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο σημ.1 του παρόντος άρθρου. 
3.3. Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, και στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, απόσπασμα ποινικού 
μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 
καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 
11.1 της παρούσας.

3.4. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των 
νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα 
(λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).

Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου 
για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας καθώς και ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης  της 
ένωσης ή κοινοπραξίας και συμπληρωματικά κάθε άλλο πρόσφορο έγγραφο, όπως ενδεικτικά, 
πρακτικά αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων (σε περίπτωση Α.Ε.) ή αποφάσεων των 
διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. , Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε.), όπου θα ορίζονται:

 τα μέλη της ένωσης που υπέβαλαν προσφορά, τα οποία θα αναφέρονται ονομαστικά, 
ευθύνονται αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρο έκαστο έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής,

 το μέρος του Έργου (ποσοστό συμμετοχής) που αναλαμβάνει κάθε μέλος της Ένωσης 
στην εκτέλεση του Έργου,

 ο Συντονιστής/επικεφαλής της ένωσης,
 ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι και εφόσον δεν έχουν συστήσει 

κοινοπραξία με δική τους πρωτοβουλία, θα συστήσουν, εφόσον τους ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή, κοινοπραξία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία 
ή εταιρεία του εμπορικού δικαίου,

 ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί με σκοπό την προμήθεια των αγαθών/την παροχή 
υπηρεσιών που προβλέπει η παρούσα Προκήρυξη Διαγωνισμού, ή η εταιρεία θα 
συσταθεί με σκοπό μεταξύ άλλων την προμήθεια των αγαθών/την παροχή υπηρεσιών 
που προβλέπει η παρούσα Προκήρυξη Διαγωνισμού, και η Σύμβαση θα υπογραφεί 
μετά την έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου από την αρμόδια φορολογική αρχή,

 ότι τα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου 
υπεύθυνα για την τήρηση των όρων της Σύμβασης.

Σχετικά με τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης σημειώνονται τα ακόλουθα: Εφόσον στο 
ποινικό μητρώο αναφέρονται αδικήματα, για τα οποία δεν προκύπτει σαφώς αν ανήκουν σε 
αυτά που σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη επιφέρουν τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος, 
ο διαγωνιζόμενος πρέπει να συνυποβάλει αντίγραφο της σχετικής καταδικαστικής απόφασης, 
προκειμένου να κριθεί ανάλογα. Κάθε αντίγραφο καταδικαστικής απόφασης υποβάλλεται σε 
ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf.

4. Ο Προσωρινός Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε σχέση με την 
τεχνική του καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της Προκήρυξης, προσκομίζοντας: 
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α) απόδειξη ότι είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση 
ορίζεται στο Παράρτημα αυτό.
β) Γενικές πληροφορίες για το διαγωνιζόμενο, όπως ενδεικτικά πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, τη γενικότερη οργάνωση του 
διαγωνιζόμενου, τη δυνατότητα παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών, τα μέσα ποιοτικού 
ελέγχου των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών. Ειδικότερα:

 Κατάλογο, στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων 
χρόνων, με μνεία, για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον 
ιδιωτικό τομέα, της ημερομηνίας παράδοσης και του ποσού.

 Πιστοποιητικά από πελάτες και σχετικές βεβαιώσεις για την υλοποίηση των έργων που 
αναφέρονται στον παραπάνω κατάλογο. Αν οι παραλήπτες των έργων είναι φορείς του 
δημοσίου τομέα, οι παροχές των σχετικών υπηρεσιών αποδεικνύονται με έγγραφο που έχει 
εκδοθεί ή θεωρηθεί από την κατά περίπτωση Αναθέτουσα Αρχή. Εάν πρόκειται για 
ιδιωτικούς φορείς, με βεβαίωση του αποδέκτη ή εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν, με απλή 
δήλωση του οικονομικού φορέα. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται έγγραφο που αναφέρεται 
σε επιτυχή ολοκλήρωση του έργου και όχι πχ. η υπογραφείσα σύμβαση.

5. Ο Προσωρινός Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε σχέση με την 
κατ’ άρθρο 12 απαιτούμενη οικονομική και χρηματοοικονομική τους επάρκεια προσκομίζοντας 
τα εξής: 

Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης 
ισολογισμών, είναι υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί του κύκλου 
εργασιών της τελευταίας τριετίας (2015-2016-2017)

Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, τα παραπάνω δικαιολογητικά και δηλώσεις 
πρέπει να κατατεθούν για καθέναν από τους συμμετέχοντες σε κοινή προσφορά και δεν 
υποχρεούνται σε υποβολή των δηλώσεων αυτών, παρά μόνο όσων ανωτέρω στο σημείο 
14.6. ορίζονται.

6. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων έχει επικαλεστεί δυνατότητες τρίτων κατά το άρθρο 13 της 
παρούσας, τότε στο στάδιο της κατακύρωσης προσκομίζονται επιπλέον: 

α) Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: Ιδιωτικό Συμφωνητικό του φορέα φυσικού προσώπου 
με το Διαγωνιζόμενο, στο οποίο θα προσδιορίζονται ειδικώς και ρητώς τα στοιχεία των 
χρηματοοικονομικών ή τεχνικών μέσων ή πόρων του τρίτου που επιθυμεί να 
προσμετρηθούν υπέρ της συμμετοχής του, και δυνάμει του οποίου θα προκύπτει, με 
πρόσφορα μέσα, ότι τα στοιχεία αυτά θα βρίσκονται στη διάθεσή του κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης του έργου, καθώς και ότι ο δανείζων την εμπειρία είναι πράγματι σε θέση να 
εξασφαλίσει τη χρήση των μέσων αυτών. 
β) Σε περίπτωση νομικού προσώπου:
1. Απόφαση των αποφασιζόντων οργάνων του φορέα που διαθέτει τους αναγκαίους 

πόρους, περί της δέσμευσης τούτου να διαθέσει πράγματι στο Διαγωνιζόμενο τους αναγκαίους 
οικονομικούς/τεχνικούς πόρους που απαιτούνται για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής/τεχνικής 
επάρκειας και την διάθεση αυτών για λογαριασμό του Συμμετέχοντα καθ΄ όλη την καλυπτόμενη από 
την σύμβαση χρονική περίοδο συμπεριλαμβανομένης τυχόν χρονικής παράτασής της.

2. Ιδιωτικό Συμφωνητικό του φορέα με το Διαγωνιζόμενο, στο οποίο θα προσδιορίζονται 
ειδικώς και ρητώς τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών ή τεχνικών μέσων ή πόρων του τρίτου που 
επιθυμεί να προσμετρηθούν υπέρ της συμμετοχής του, και δυνάμει του οποίου θα προκύπτει, με 
πρόσφορα μέσα, ότι τα στοιχεία αυτά θα βρίσκονται στη διάθεσή του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
του έργου, καθώς και ότι ο δανείζων την εμπειρία είναι πράγματι σε θέση να εξασφαλίσει τη χρήση 
των μέσων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 23: ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΚΑΤΑΚΎΡΩΣΗΣ-ΣΎΝΑΨΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ 
Σε συνέχεια της διαδικασίας που περιγράφεται στο άρθρο 20 της παρούσας, η Αναθέτουσα Αρχή 
αποστέλλει ειδοποίηση ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, στον Προσωρινό Ανάδοχο στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ζητώντας του να  υποβάλλει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 
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από τη σχετική ειδοποίηση, ενημερωμένα και επικαιροποιημένα όλα τα επί μέρους δικαιολογητικά 
και πιστοποιητικά  έναντι των οποίων υποβλήθηκε το ΤΕΥΔ, διαφορετικά θα αποκλεισθεί και με 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εκπέσει η Εγγύηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό την 
οποία έχει καταθέσει με την Προσφορά του.  Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή έχει το 
δικαίωμα να καλέσει τον επόμενο κατά σειρά βαθμολόγησης Διαγωνιζόμενο με τις ίδιες 
προϋποθέσεις, προκειμένου να συνάψει την Σύμβαση μαζί του. 

Ο Διαγωνιζόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του ιδίου συστήματος, σε μορφή αρχείου pdf και σε 
φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 22 
της παρούσας. Με την παραλαβή των δικαιολογητικών το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. εκδίδει επιβεβαίωση της 
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτόν στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση. 

Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών, κατ’ ανώτατο όριο, από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπα ή  αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
Ν.4250/2014(Α’74)) στην αρμόδια Υπηρεσία.

Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης
Ειδικότερα, με τη φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού Φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή αναζητά 
αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET δεδομένα σχετικά με την φορολογική ενημερότητα του 
Οικονομικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την ημερομηνία της 
σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του για την κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Σε 
περίπτωση που το σύστημα παρουσιάζει κάποιον Οικονομικό Φορέα μη ενήμερο φορολογικά η 
Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής 
ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση για την κατάθεση 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης, να τον ειδοποιήσει μέσω του Συστήματος και με 
τηλεομοιοτυπία, να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα σε έντυπη μορφή εντός της 
προαναφερόμενης ορισθείσας προθεσμίας των 20 ημερών και από την οποία να προκύπτει ότι είναι 
ως κατά τα άνω φορολογικά ενήμερος. Όταν ο οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό 
φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) 
ημερών από την ημερομηνία ειδοποιήσεως για την κατάθεση και των λοιπών δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, το έγγραφο φορολογικής ενημερότητας, όπως αυτό εκδίδεται από την αρμόδια 
Υπηρεσία της χώρας, όπου υπάγεται φορολογικά ο Προσωρινός Ανάδοχος και, εν συνεχεία, 
καταθέτει αυτό στην αρμόδια Υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε 
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής 
που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου.

Στις διαδικασίες της παρούσας Διακήρυξης δεν έχουν εφαρμογή οι γενικές διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 3 του ν. 2690/1999 και οι σχετικές κανονιστικές Υπουργικές Αποφάσεις περί υποχρεωτικής 
αυτεπαγγέλτου αναζήτησης δικαιολογητικών εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, εκτός της 
περίπτωσης του πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του προσφέροντος στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που 
δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω 
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Η 
Επιτροπή αποσφραγίζει ηλεκτρονικά τον φάκελο των ως άνω δικαιολογητικών. Κατά την 
αποσφράγιση των δικαιολογητικών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωσή 
τους προς τους όρους της προκήρυξης. Οι συμμετέχοντες που υπέβαλλαν παραδεκτές προσφορές 
στο τελικό στάδιο της αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.

Εν συνεχεία η Επιτροπή προβαίνει, σε κλειστές συνεδριάσεις, σε λεπτομερή έλεγχο πληρότητας και 
νομιμότητας των ως άνω δικαιολογητικών. 
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Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον Προσωρινό Ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό 
επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Η Επιτροπή ή/και η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούνται να ζητήσουν πληροφορίες από τους φορείς 
(κατασκευαστικούς οίκους, φορείς πιστοποίησης, πελάτες, συνεργεία κ.λπ.) που δηλώνονται από τον 
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση κατά τα ανωτέρω, προκειμένου να 
επαληθεύσουν τα δηλούμενα στοιχεία. 

Όταν ο Προσωρινός Ανάδοχος στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύμβασης του 
παρόντος διαγωνισμού δεν προσκομίζει, στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, ένα ή περισσότερα 
από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 22 ή αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω 
δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΤΕΥΔ, είναι ψευδή ή ανακριβή, ο 
Προσωρινός Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του 
ν.4412/2017, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, εφόσον είχε 
προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν 
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω έγγραφα και δικαιολογητικά η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
της τιμής και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίσει κατά τα ανωτέρω 
ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά ο Διαγωνισμός ματαιώνεται. Στις 
περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου τυγχάνουν εφαρμογής τα οριζόμενα στα άρθρα 104-106 
του ν.4412/2017.  

Μετά την αποσφράγιση του φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», η Επιτροπή σε επόμενες 
κλειστές συνεδριάσεις εξετάζει την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών και συντάσσει 
σχετικό πρακτικό (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) με το οποίο εισηγείται στην 
Αναθέτουσα Αρχή είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε 
για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, διαβιβάζοντας τα πρακτικά των 
αποτελεσμάτων του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
παρόν άρθρο.

Έκδοση Απόφασης κατακύρωσης
Στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει απόφαση κατακύρωσης.  Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί 
την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, 
σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω 
του συστήματος.  

Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στο άρθρο 25 της 
παρούσας και στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και 
δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, κατά της απόφασης 
κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή υποβάλει στη Διαχειριστική Αρχή, μέσω του ΟΠΣ, αίτημα για την 
εξέταση της διαδικασίας ανάληψης της νομικής δέσμευσης, συνοδευόμενο με τα απαραίτητα 
έγγραφα.

Μετά τη διενέργεια του ως άνω ελέγχου και τη χορήγηση της σύμφωνης γνώμης, η Αναθέτουσα 
Αρχή καλεί τον προσωρινό Ανάδοχο να υποβάλλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 
22. 

Τα δικαιολογητικά ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι, δεν 
έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής των άρθρων 9 & 10, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του 
άρθρου 12  και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον Ανάδοχο 
και στους λοιπούς Διαγωνιζόμενους με τηλεομοιοτυπία την απόφαση κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, στην οποία επισυνάπτονται υποχρεωτικά τα 
Πρακτικά της Επιτροπής, αναρτάται στο Σύστημα.
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Έκδοση ειδικής πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης
Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης η Αναθέτουσα Αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο  να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι 
(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης προσκομίζοντας την 
απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της προσφερόμενης τιμής.   
Με την ανακοίνωση (πρόσκληση) αυτή, η Σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο του 
Συμφωνητικού που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με 
την περίπτωση   β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΚΧΏΡΗΣΗ – ΥΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις 
υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ’ αφορμής της παρούσης, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση 
δικαιωμάτων άνευ της ρητής άδειας της Αναθέτουσας Αρχής.
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ΜΕΡΟΣ Ε: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΡΘΡΟ 25: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΠΡΟΣΦΥΓΈΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΉ ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ
1. Κατά των αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής μπορούν να ασκηθούν τα 
ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται στα άρθρα 360 και επόμενα του ν.4412/2016. Ειδικότερα, σε 
περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, 
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
Προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
(δ) Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

2. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά από τους Διαγωνιζόμενους στην ΑΕΠΠ, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., συμπληρώνοντας την ειδική 
φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf, το 
οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή και περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτημά της. Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο 
οικονομικός φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο, ως ημερομηνία 
αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση, η 
ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός εάν 
υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου της ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί 
ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως 
ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής.

3. Μετά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής, η ΑΕΠΠ καταχωρίζει αυθημερόν την 
προσφυγή. Το αργότερο την επόμενη της καταχώρισης εργάσιμη ημέρα, η ΑΕΠΠ, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, κοινοποιεί την 
προσφυγή στην Αναθέτουσα Αρχή και την καλεί: 

(α) να κοινοποιήσει την προσφυγή το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο 
τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα 
παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 362, 
και 
(β) να διαβιβάσει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης, τον 
πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης 
την περίπτωση α΄ της παρ. 1, στους ενδιαφερόμενους τρίτους της. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί στις 
απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την 
προδικαστική προσφυγή πράξης.

Η παράλειψη κοινοποίησης σε ενδιαφερόμενο τρίτο και η μη διαβίβαση προς την ΑΕΠΠ του φακέλου 
της υπόθεσης και των απόψεων της Αναθέτουσας Αρχής συνιστούν ιδιαίτερο πειθαρχικό αδίκημα 
των αρμόδιων για τις ενέργειες αυτές υπαλλήλων. 

4. Σε περίπτωση μη αποστολής του φακέλου από την Αναθέτουσα Αρχή,  η ΑΕΠΠ μπορεί να συνάγει 
τεκμήριο ομολογίας της αναθέτουσας αρχής για την πραγματική βάση των ισχυρισμών του 
προσφεύγοντος. Το ίδιο τεκμήριο μπορεί να θεωρηθεί ότι συντρέχει και αν τα στοιχεία τα οποία 
έχουν αποσταλεί από την Αναθέτουσα Αρχή είναι, κατά την κρίση της ΑΕΠΠ, ελλιπή και δεν 
επαρκούν για τον έλεγχο του βασίμου των προβαλλόμενων αιτιάσεων. 
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5. Οι αποφάσεις της ΑΕΠΠ κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους και αναρτώνται στην ιστοσελίδα 
της, τηρουμένων των ρυθμίσεων του ν. 2472/1997 και του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 45/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000 (ΕΕ L 8 της 23.11.1995), 
ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων . 

6. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50% της 
προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν 
μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) 
ευρώ. Αν από τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της, για το 
παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων 
(600) ευρώ. 

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του. Επίσης, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα και στην περίπτωση που η Αναθέτουσα 
Αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την 
έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής.

7. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής, με 
τριμελή σύνθεση, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων 
βοηθημάτων έχει και η Αναθέτουσα Αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με 
τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 
πράξεις ή παραλείψεις της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως 
έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. Για την 
εκδίκαση των διαφορών αυτών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

8. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο το ύψος του οποίου ανέρχεται σε 
ποσοστό 0,1% της προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το οποίο δεν μπορεί να 
είναι κατώτερο των πεντακοσίων (500) ευρώ και ανώτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το 1/2 
του ποσού του παραβόλου καταβάλλεται κατά την κατάθεση της αιτήσεως και αν η αίτηση 
απορριφθεί ο αιτών καταδικάζεται στην καταβολή του υπολοίπου 1/2 με την απόφαση του 
δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 26: ΜΑΤΑΊΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ ΣΎΝΑΨΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ
Η διαδικασία σύναψης σύμβασης και το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού μπορεί να ματαιωθεί, εν όλω 
ή εν μέρει,  και σε οποιοδήποτε στάδιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας, με 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 106 του ν. 
4412/2016. Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του Διαγωνισμού, όσοι είχαν συμμετάσχει σε 
αυτόν δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

ΑΡΘΡΟ 27: ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΉ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΈΩΝ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ 
Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται από την αρμόδια υπηρεσία και ειδικότερα τον αρμόδιο 
υπάλληλο,  τον επόπτη ή επιβλέποντα που εισηγείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής σύμφωνα με τα άρθρα 216 και 219 του ν.4412/2016

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι αρμόδια για την  αξιολόγηση και τον έλεγχο των 
επιμέρους ενεργειών και του συνόλου του έργου του Αναδόχου, συντάσσοντας σχετικά πρωτόκολλα 
προσωρινής παραλαβής και οριστικής παραλαβής του έργου. Αναλυτικά ο τρόπος εκτέλεσης, 
παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα ορίζεται με τη σύμβαση μεταξύ Αναδόχου και 
Αναθέτουσας Αρχής.

Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασής του από την Αναθέτουσα Αρχή με βάση σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής 
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Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου και της αρμόδιας υπηρεσίας και του 
επόπτη/επιβλέποντα (για υπηρεσίες).

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και να 
διευκολύνει στο έργο τους το προσωπικό και τους συνεργάτες της Αναθέτουσας Αρχής και της 
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 28: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΠΡΟΣΦΥΓΈΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, σύμφωνα με το 
Παράρτημα Δ-Σχέδιο Σύμβασης, άρθρο 5 της παρούσας (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – 
Κυρώσεις ή/και Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους 
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη 
σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε 
γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

ΑΡΘΡΟ 29: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌΤΗΤΑ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους 
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες 
που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του.

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την 
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την 
Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν 
πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να 
γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της 
υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου ή του 
Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 30: ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν 
θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα επιλύεται από τα Ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 
δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό δίκαιο.

 

Η Προϊστάμενη της Εφορείας Αρχαιοτήτων

………………………………..
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι εργασίες του παρόντος διαγωνισμού αφορούν: Α) ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΝΑΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΣΥΛΛΟΓΕΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, Β) 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟ, ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΣΕ ΑΝΑΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥΣ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΣΥΛΛΟΓΕΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΚΑΙ Γ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΘΡΩΝ ΕΠΙΤΥΜΒΙΩΝ ΣΤΗΛΩΝ 
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τους τόπους εκτέλεσης του έργου για να 
σχηματίσουν πλήρη και σαφή εικόνα και να έχουν προσωπική αντίληψη σχετικά με τις προσβάσεις, 
τη διακίνηση του εξοπλισμού τους, τις αποστάσεις, τη στενότητα χώρου και γενικά όλες τις συνθήκες 
που μπορεί να επηρεάσουν την μεταφορά των προϊόντων, προκειμένου να προσκομίσουν την 
προσφορά τους.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν προσφορά λαμβάνοντας υπόψη την 
ποιότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παραπάνω προϊόντων, όπως αυτά αναφέρονται στο 
παρόν Παράρτημα.

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει το προσωπικό που θα διαθέσει, να είναι άριστο τόσο από 
απόψεως τεχνικής καταρτίσεως, όσο και από απόψεως συμπεριφοράς και να τηρεί υποχρεωτικά 
τους κανόνες ασφαλείας των εργαζομένων, που προβλέπονται από τις διατάξεις και τους νόμους του 
Κράτους. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρέωση για ασφαλιστικές 
εισφορές, εργοδοτικές υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις που προέρχονται από την μη τήρηση της 
εργατικής νομοθεσίας και την ευθύνη εργατικού ατυχήματος των μελών του συνεργείου του.                                                                                                                                                                                                                                                   

Ο Υποψήφιος ανάδοχος και το προσωπικό του, θα πρέπει να έχει απαραίτητα γνώση των 
χώρων που πρόκειται να εργαστεί. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει το χρονοδιάγραμμα 
των εργασιών, να τηρεί φωτογραφικό αρχείο πριν και μετά των εργασιών και τέλος να ενημερώνει το 
εκάστοτε φυλακτικό προσωπικό των χώρων που θα επισκέπτεται για τις εργασίες. Στο τέλος των 
εργασιών το φωτογραφικό αρχείο παραδίδετε ηλεκτρονικά στην Αναθέτουσα Αρχή.                                                                                    

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη για κάθε ατύχημα που οφείλεται 
αποδεδειγμένα στην κακή συντήρηση και στη μη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας. Ο 
Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και θα 
είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν θα 
προέκυπτε στο προσωπικό του, ή σε άλλα άτομα, εξαιτίας χειρισμών στις εγκαταστάσεις. Είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που στρέφεται κατά της ζωής, υγείας, σωματικής 
ακεραιότητας, περιουσίας και οποιονδήποτε άλλων προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή άλλων 
αγαθών παντός τύπου, συμπεριλαμβανομένων της Αναθέτουσας Αρχής, των επισκεπτών, του 
εξοπλισμού του, ο οποίος κίνδυνος προέρχεται από τη μη καλή εκτέλεση του έργου, τη μη 
εξασφάλιση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού. 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει και είναι υπεύθυνος για την αποκομιδή (συλλογή και 
απομάκρυνση - απόρριψη τους σε χώρους που επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) 
των προϊόντων κοπής και των διαφόρων φερτών υλικών, σκουπιδιών κ.α  στους χώρους εργασία του 
και θα ακολουθεί σε κάθε περίπτωση τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής.                                                                           

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος για την εκτέλεση των εργασιών οφείλει να διαθέσει όλα τα 
απαραίτητα εργαλεία,  χειροκίνητα ή μηχανικά επαγγελματικά μεταφορικά μέσα. Οι εργασίες θα 
πρέπει να ολοκληρωθούν χωρίς να προκύψουν ζημιές στους αρχαιολογικούς χώρους, στα μουσεία ή 
στης συλλογές. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει την ζημία που έχει 
προκαλέσει.

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος για την εκτέλεση των εργασιών οφείλει να διαθέσει πριν και κατά 
την εξέλιξη των εργασιών, στα συνεργεία που θα εκτελούν τις εργασίες, τον κατάλληλο εξοπλισμό  
Ατομικής Προστασίας όπως π.χ. φόρμες, γάντια, μάσκες, φωσφορίζοντα γιλέκα, γυαλιά προστασίας 
κ.λ.π. και γενικά θα πρέπει να τηρούνται οι κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας περί 
πρόληψης εργατικών ατυχημάτων καθώς και όλοι οι ισχύοντες κανονισμοί.
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 Ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος κατά την εκτέλεση των εργασιών, 
για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και για οποιαδήποτε εν γένει ζημία αυτού οφειλόμενη 
είτε εις αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του. Δεν δικαιούται 
ουδεμία αποζημίωση από την αναθέτουσα αρχή για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προξενήσει.                                                                                                                                                                                                                                                              

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α: Υπηρεσίες Επισκευής, Συντήρησης, και Κατασκευής Περιφράξεων σε Αναδεδειγμένους 
Αρχαιολογικούς χώρους, Συλλογών, Αποθηκών και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων  
Βοιωτίας.

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την κατασκευή περίφραξης τριών τύπων, εντός και εκτός του 
πολεοδομικού ιστού των περιοχών που αναφέρονται στον παρόντα διαγωνισμό, με σκοπό την 
ασφάλεια των αρχαιοτήτων. Το συνολικό μήκος περίφραξης που θα χρειαστεί να συντηρηθεί 
αναφέρεται στο αντικείμενο του έργου αναλυτικά.
Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής αφορούν την αφαίρεση σκουριάς από τα φθαρμένα σημεία, 
την προσθήκη στοιχείων, τον καθαρισμό και τέλος το βάψιμο των περιφράξεων. Ο καθαρισμός θα 
γίνει σε βάθος με μηχανικά μέσα ή χειρωνακτικά. Όπου χρειαστεί θα γίνει ανόρθωση της περίφραξης 
ή αντικατάσταση τμημάτων στην υπάρχουσα με την μέθοδο της συρραφής. Το τελικό χρώμα βαφής 
θα είναι αυτό που υπάρχει σήμερα. Η τελική απόχρωση θα γίνει μετά από δειγματισμό και σύμφωνη 
γνώμη της Αναθέτουσας. 

Αναφορικά με την κατασκευή νέων περιφράξεων αυτές χωρίζονται ως:
Τύπος Α (με σχέδια – Παράρτημα Στ) - Ελαφρού τύπου (γαλβανιζέ συρματόπλεγμα)
 Μεταλλικά γαλβανιζέ κολλητά συρματοπλέγματα, πάχους 5χιλ. ορθογώνιας οπής 50x100χιλ. και 

ύψους 1,80μ 
 Ορθοστάτης από κοιλοδοκό γαλβανιζέ 60x60x5 ύψους 2,50μ με καπάκι μεταλλικό γαλβανιζέ 

60x60x5, βαμμένος με προστατευτική βαφή σε απόχρωση μετά από δειγματισμό και σύμφωνη 
γνώμη της Αναθέτουσας, με τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη στερέωσή του εντός του εδάφους 
(βίδες, συνδετήρες, κ.λπ.)

 Αντηρίδες γαλβανιζέ από γωνιές 50x50x5χιλ. και ύψος 2,50μ βαμμένες με προστατευτική βαφή 
σε απόχρωση μετά από δειγματισμό και σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας, με τα απαραίτητα 
εξαρτήματα για τη στερέωσή τους επί των κοιλοδοκών και εντός του εδάφους (τοποθέτηση ανά 
10μ)

 Η πάκτωση των στοιχείων θα γίνει σε βάσεις τετραγωνικής διατομής 0.30μ και βάθους 0.40μ 
από σκυρόδεμα τύπου C16/20.

 Σύρμα αγκαθωτό γαλβανιζέ, το οποίο και θα τοποθετηθεί στην άνω πλευρά του 
συρματοπλέγματος. Το σύρμα θα προσδένεται στους σιδηροπασσάλους με την βοήθεια 
σύρματος πρόσδεσης και των οπών που υπάρχουν για τον σκοπό αυτό.

Τύπος Β (με σχέδια – Παράρτημα Στ)
 Μασίφ σίδερο τετραγωνικής διατομής 100Χ100 χιλ και ύψος 1000 χιλ, ενώ θα τοποθετηθούν 

στα 800 χιλ κάθετα στις οριζόντιες τραβέρσες οι οποίες θα έχουν διαστάσεις 120Χ120 χιλ. 
 Θα εδραστεί στο έδαφος σε οπές βάθους 40εκ.
 Τα φέροντα μεταλλικά στοιχεία θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από βαμμένο σίδερο 

μεγάλης αντοχής. Τα χρώματα να είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση και μην περιέχουν 
µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο ή άλλα βαρέα µέταλλα. Τα χρώµατα να έχουν βάση το νερό διότι αυτό 
τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τον χώρο. Για την προστασία κατά της σκουριάς, τα 
µεταλλικά µέρη βάφονται ηλεκτροστατικά µε πούδρα polyester, δύο στρωµάτων. Η τελική 
απόχρωση θα γίνει μετά από δειγματισμό. 

 Διαστάσεις 1800 x 50 x 50mm. Ανά δέκα κάθετα μέταλλα θα τοποθετείτε και υποστύλωμα. 
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 Οι δύο μεταλλικές τραβέρσες έχουν διατοµή 12x 12mm, βρίσκονται σε ύψος 1000mm και 200 
mm από το έδαφος και παράλληλες προς αυτό, ενώνονται µε το υποστύλωµα. Η απόληξή τους 
θα είναι χωρίς αιχμηρά άκρα όπως προδιαγράφεται και στην οδηγία ΕΝ1176-2008. 

 Σε κάθε τέταρτο ορθοστάτη και στα σημεία αλλαγής της κατευθύνσεως, θα τοποθετείται 
αντηρίδα από  σιδηροσωλήνα.

 Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, 
βίδες, σύνδεσμοι κλπ) πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα 
θερµογαλβανισµένο (µε ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισµένο όπου έχει προηγηθεί 
προετοιμασία της επιφάνειας µε αµµοβολή. Οι διαστάσεις και οι διατοµές των μεταλλικών 
στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί 
σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές, ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες 
καιρικές συνθήκες.

 Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια, όπως, γωνιές, ταυ, σταυροί, κτλ καθώς και των 
υλικών συνδέσεως.

Τύπος Γ (με σχέδια – Παράρτημα Στ)
 Μασίφ σίδερο τετραγωνικής διατομής 100Χ100 χιλ και ύψος 1000 χιλ.
 Θα εδραστεί σε υφιστάμενο τοιχίο από μπετό.
 Διαστάσεις 1200 x 50 x 50mm. Ανά δεκατρία κάθετα μέταλλα θα τοποθετείτε και 

υποστύλωμα/ορθοστάτης. 
 Οι δύο μεταλλικές τραβέρσες έχουν διατοµή 120x 120mm, βρίσκονται σε ύψος 800mm και 250 

mm από το σενάζι και παράλληλες προς αυτό, ενώνονται µε το υποστύλωµα. Η απόληξή τους θα 
είναι με λογχόσχημη απόληξη. 

 Σε κάθε ορθοστάτη και στα σημεία αλλαγής της κατευθύνσεως, θα τοποθετείται αντηρίδα 
τετράγωνης διατομής (που θα εδράζεται στο τοιχίο).

 Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, 
βίδες, σύνδεσμοι κλπ) πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα 
θερµογαλβανισµένο (µε ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισµένο όπου έχει προηγηθεί 
προετοιμασία της επιφάνειας µε αµµοβολή. 

 Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια, όπως, γωνιές, ταυ, σταυροί, κτλ καθώς και των 
υλικών συνδέσεως.

 Για τον οριστικό υπολογισμό των διατομών και στηρίξεων, οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να 
προβούν σε επιβεβαίωση επί της υφιστάμενης περίφραξης, ώστε να συνταχθεί εκ μέρους των 
ενδιαφερομένων η τεχνική και οικονομική προσφορά τους.

ΤΜΗΜΑ Β: Υπηρεσίες Ευπρεπισμού,  Αποψίλωση - Καθαρισμός και Απεντόμωση, σε 
Αναδεδειγμένους Αρχαιολογικούς χώρους, Συλλογές, Αποθήκες και  Μουσεία της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων  Βοιωτίας.

Ο/Οι Υποψήφιος/οι οφείλουν να διαθέτουν Πιστοποιητικό Διαχείρισης ποιότητας ISO 9001: 2008 
ή 2015 στο πεδίο εφαρμογής εμπορίας, εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης, ή Άδεια 
Εξασκήσεως Επαγγέλματος  -  Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Μητρώο Περιφερειακής Ενότητας από 
φορέα του Νομού που δραστηριοποιείτε. Η παροχή Υπηρεσιών θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψη 
του συνεργείου μετά την υπογραφή της σύμβασης και έως το τέλος του μηνός Νοεμβρίου.  

Το αντικείμενο της παρούσας τεχνικής περιγραφής αφορά τον καθαρισµό, την αποψίλωση, την 
καταπολέμηση των αυτοφυών χόρτων (ζιζανίων) και την κοπή - κλάδευση δένδρων στους 
Αρχαιολογικού χώρους  στην περιοχή ευθύνης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, όπως 
αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.
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Η αποψίλωση των χόρτων θα γίνει µε μηχανικά µέσα ή χειρωνακτικώς  Η κοπή - κλάδευση των 
δένδρων θα γίνεται µε τη χρήση του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισµού καλαθοφόρο όχηµα, ειδικά 
εργαλεία και εξειδικευµένο προσωπικό.
Την αποψίλωση και την κοπή - κλάδευση δένδρων θα ακολουθεί η συλλογή, φόρτωση, µεταφορά 
και απόθεση των προϊόντων της αποψίλωσης σε νόµιµο χώρο απόθεσης.
Αποψίλωση αυτοφυούς βλάστησης με μηχάνημα έργου χλοοκοπτικό. Η αποψίλωση θα γίνεται 
κυρίως με μηχάνημα έργου χλοοκοπής (βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού 
πεζού χειριστή και χειροκίνητων εργαλείων μεταξύ των αρχαίων η σε επιφάνειες που δεν έχουν 
φυτευτεί, όπου αυτό απαιτείται) και θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ασφαλείας. Το 
κλάδεμα των δένδρων (πεύκα και μουριές) στην Ιερά Μονή Οσίου Λουκά και στο Μουσείο της 
Θήβας,  θα γίνει με αλυσοπρίονο και θα καθαριστούν όλα τα ξερά μέρη των κλαδιών. Στον πεύκο του 
Μουσείου της Θήβας θα τοποθετηθεί δίχτυ για την συγκράτηση της πευκοβελόνας και των 
αποξεραμένων καρπών. (κουκουνάρες).
Στον αρχαιολογικό χώρου του κάστρου της Λιβαδειάς θα κοπούν από την ρίζα 20 πεύκα  με μέσο όρο 
ύψους 17 εώς20 μέτρα. Αυτά φύονται επάνω στο αρχαίο τείχος και χρήζουν ιδιαίτερη προσοχή. 
Μετά από την καθαίρεση τους θα τεμαχιστούν σε κομμάτια του 1,5 μέτρου θα μαζευτούν σε σωρούς 
(ντάνιασμα) και θα διατεθούν από τη Δασική Υπηρεσία Λιβαδειάς. Τα υπόλοιπα προϊόντα κοπής θα 
συλλεχθούν και θα απομακρυνθούν.      
Κοπή κλάδων δέντρων και θάμνων χειρωνακτικά και με φορητά μηχανήματα κοπής. 
Η κοπή κλάδων δέντρων θα γίνεται με μηχάνημα έργου κλαδέματος ή χειρωνακτικό εργαλείο 
κλαδέματος και θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ασφαλείας. Σε περίπτωση κλαδιών που 
είναι επικίνδυνα αυτά θα κλαδεύονται με κάθε πρόσφορο μέσο καθώς και με τη χρήση 
γερανοφόρου οχήματος.
Συγκέντρωση και συλλογή των προϊόντων καθαρισμού και αποψίλωσης. Η συγκέντρωση και συλλογή 
των προϊόντων αποψίλωσης και λοιπών απορριμμάτων θα γίνεται χειρωνακτικά από εργατοτεχνικό 
προσωπικό του ανάδοχου ο οποίος θα έχει και την απόλυτη ευθύνη αποκομιδής και απομάκρυνσης 
τους από τους χώρους.
Στους κλειστούς χώρους όπως Μουσεία, Συλλογές, Αποθήκες θα προβούμε σε εργασίες 
απεντόμωσης – απολύμανσης για την απομάκρυνση των ερπόντων και ιπτάμενων εντόμων. Στους 
αύλειους χώρους και στους αρχαιολογικούς χώρους θα τοποθετηθούν σκευάσματα για την 
απομάκρυνση των φιδιών.
Για την καταπολέμηση των τρωκτικών θα διατηρηθεί το υπάρχων σύστημα εσωτερικά και εξωτερικά 
των κτιρίων όπου απαιτείται.
Τα τρωκτικοκτόνα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι συμπαγή, θα είναι εγκεκριμένα 
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για ανάλογη χρήση και θα τοποθετηθούν σε 
όλους τους αναφερόμενους χώρους. 
Οι εργασίες απεντόμωσης για την απομάκρυνση ερπόντων και ιπτάμενων εντόμων, στους χώρους 
των κτιριακών εγκαταστάσεων,  σε αποθηκευτικούς χώρους και στο σύνολο των φρεατίων θα γίνουν  
ψεκαστικές ή σκονισμού εφαρμογές υπολειμματικότητας.
Τα εντομοκτόνα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι άοσμα και εγκεκριμένα από το 
Υπουργείο Υγείας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Οι εργασίες απολύμανσης θα γίνουν με ψεκασμό ή εκνέφωση μικροβιοκτόνων σκευασμάτων σε 
χώρους όπου απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα. 
Με το τέλος κάθε εργασίας θα εκδίδεται μια βεβαίωση εφαρμογής, όπου θα αναφέρονται τα 
σκευάσματα που χρησιμοποιήθηκαν από τον ανάδοχο.  

ΤΜΗΜΑ Γ: Υπηρεσίες Κατασκευής Βάθρων στην Αρχαιολογική Συλλογή Διστόμου.
Πιστοποιητικό Διαχείρισης ποιότητας ISO 9001: 2008 ή 2015 στο πεδίο εφαρμογής εμπορίας, 
εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης, ή Άδεια Εξασκήσεως Επαγγέλματος  -  Πιστοποιητικό 
Εγγραφής στο Μητρώο Περιφερειακής Ενότητας από φορέα του Νομού που δραστηριοποιείτε. Η 
παροχή Υπηρεσιών θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψη του συνεργείου μετά την υπογραφή της 
σύμβασης και έως το τέλος του μηνός Νοεμβρίου.  

1. Βάθρα στην Αρχαιολογική Συλλογή Διστόμου
Πρόκειται για κατασκευές που απαιτούνται για την έκθεση και στήριξη μεμονωμένων, ελεύθερων 
αυθεντικών αρχαίων εκθεμάτων, από οπλισμένο σκυρόδεμα (εννέα βάθρα) όπου θα εδράζεται η 
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μεταλλική στήριξη των λίθινων αντικειμένων, σύμφωνα με τον πίνακα στο άρθρο 4. Στα βάθρα θα 
εδράζεται η μεταλλική κατασκευή των λίθινων αντικειμένων. 
Η τεχνική επιφάνεια των βάθρων να είναι ειδικά επεξεργασμένη – τελείως λεία. Τα βάθρα να είναι 
κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C20/25 ή C25/30 και σιδηρούν οπλισμός 
Β500C. 
Η τυπολογία των κατασκευών αυτών διακρίνεται ανάλογα με το είδος της προς έκθεση και στήριξη 
αρχαίας στήλης και παρουσιάζεται ως προς τις γενικές διαστάσεις και τη μορφή, στα συνημμένα 
σχέδια. Οι τετράγωνες ή ορθογώνιες διατομές θα επικαιροποιηθούν από τα κατασκευαστικά σχέδια 
του αναδόχου.
Τα σημεία των μνημείων επάνω στα οποία θα τοποθετηθούν οι ανοξείδωτοι βραχίονες συγκράτησης 
θα καθοριστούν σε συνεργασία του αναδόχου με τους υπεύθυνους συντηρητές αρχαιοτήτων του 
μουσείου. Οι συνδέσεις των βάσεων με τα ανοξείδωτα τμήματα της ανάρτησης θα γίνονται με 
ανοξείδωτους φρεζάτους κοχλίες. Οι διαστάσεις διαφέρουν και η κατασκευή των βάθρων γίνεται 
σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια (κατόψεις – όψεις).
Για την εκτέλεση των εργασιών θα τηρηθούν οι ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας υλικών και οι 
κανόνες της έντεχνης κατασκευής, όπως αυτές επιγράφονται στις εγκεκριμένες Εθνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές με κωδικούς αριθμούς:
1. ΕΛΟΤ Τ.Π. 1501-01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος.
8. ΕΛΟΤ Τ.Π. 1501-01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος.
12. ΕΛΟΤ Τ.Π. 1501-01-05-00-00 Καλούπια εμφανούς (ανεπίχριστου) έγχυτου σκυροδέματος.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά επισημαίνεται ότι:
 Η σύνθεση του οπλισμένου σκυροδέματος θα αποσκοπεί στην εξασφάλιση των απαιτήσεων του 

έργου, όπως η αντοχή, η αισθητική, η ανθεκτικότητα, η μείωση των συστολών κατά την ξήρανση 
και άλλα. Για την κατασκευή του θα χρησιμοποιηθούν οι τύποι του οπλισμένου σκυροδέματος 
που θα είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα των πρότυπων του ΕΛΟΤ, τα αδρανή θα έχουν την 
μέγιστη κοκκομετρική διαβάθμιση για τις ανάγκες του έργου, το νερό και τα πρόσθετα θα 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Πρότυπο ΕΛΟΤ. Σε κάθε περίπτωση το φρέσκο πόσιμο καθαρό 
νερό που δεν περιέχει συστατικά που θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσμενείς επιπτώσεις επί 
της αντοχής και της ανθεκτικότητας είναι κατάλληλο για τη χρησιμοποίηση του. Η δόνηση θα 
γίνεται με δονητές κατάλληλης διαμέτρου και συχνότητας, που να μπορούν να εξασφαλίσουν την 
πλήρη συμπύκνωση του οπλισμένου σκυροδέματος για τις δύσκολες απαιτήσεις του έργου.  

 Ο οπλισμός αντοχής φερόντων στοιχείων θα είναι χάλυβας εκ των κατηγοριών που 
περιγράφονται κατωτέρω. Θα είναι αχρησιμοποίητος, καθαρός απαλλαγμένος από απολεπίσεις, 
φολίδες, αλλοιώσεις, ρωγμές, παραμορφώσεις, χαλαρές πλάκες σκουριάς ή κατάσταση που 
δείχνει προχωρημένη διάβρωση. Θα είναι καθαρός και απαλλαγμένος ακαθαρσιών, λιπών, 
κονιών, κονιαμάτων. Η κοπή των ράβδων θα γίνεται με μηχανικά μέσα (ψαλίδι, δίσκο) και θα 
λαμβάνεται πρόνοια ώστε να μην προκαλούνται μηχανικές βλάβες. Οι οπλισμοί θα 
τοποθετούνται στην ακριβή θέση και στην ποσότητα που προβλέπεται από την μελέτη και 
σύμφωνα με τις συμπληρωματικές οδηγίες της επίβλεψης. Η σύνδεση του οπλισμού θα γίνεται 
κατά τρόπο που να εξασφαλίζει απαραμόρφωτο πλέγμα, αμετάθετες ράβδους και αδιατάρακτες 
συνδέσεις κατά την κίνηση των εργαλείων δόνησης. Προ της έναρξης της σκυροδέτησης οι 
τοποθετούντες οπλισμοί θα ελέγχονται και θα παραλαμβάνονται από την επίβλεψη, η οποία 
δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση αυτών, από απόψεως μορφής, μήκους και 
ποσότητας.       

 Στην διαμόρφωση των εμφανών επιφανειών σκυροδέματος συμβάλλουν τόσο το ίδιο το 
σκυρόδεμα, όσο και τα καλούπια και τα διάφορα υλικά που χρησιμοποιούνται για να 
διευκολυνθεί η αφαίρεση των καλουπιών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο επιδιωκόμενος κάθε 
φορά στόχος. Η χρήση καλουπιών από υλικό και υφή κατάλληλα για την απόκτηση της τελικής 
εμφανίσεως του σκυροδέματος και η σταθερή ποιότητα των υλικών που συνθέτουν το 
σκυρόδεμα είναι από τα πλέων απαραίτητα στοιχεία. Τα καλούπια μπορεί να είναι από φύλλα 
ενισχυμένου κόντρα – πλακέ με πλαστικοποίηση της επιφάνειας, σε άριστη κατάσταση, ή 
σιδηρότυπος αποτελούμενος από λαμαρίνα ελάχιστου πάχους 1,5μμ. Τα υλικά διευκόλυνσης 
αφαίρεσης καλουπιών, να μην δημιουργήσουν κηλίδες ή επηρεάσουν την απόχρωση της 
επιφάνειας του σκυροδέματος. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ακριβής και καθαρές ακμές των 
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κατασκευών. Η καταλληλότητα των καλουπιών που προορίζονται για τις κατασκευές των βάθρων 
θα ελέγχονται από την επίβλεψη.  

 Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να τηρείται, από τον ανάδοχο που θα επιλεγεί, η 
ισχύουσα νομοθεσία για την Ασφάλεια και την Υγεία στα Εργοτάξια, ώστε να αποφευχθεί 
οποιοδήποτε ατύχημα, βλάβη ή υλική ζημία. 

 Επισημαίνονται ιδιαίτερα οι διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 «Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας 
και Υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με 
την Οδηγία 92/57 ΕΟΚ» (ΦΕΚ 212/Α/29-8-96).

 Επίσης πρέπει να τηρείται η νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι τα υλικά 
συσκευασίας να απορρίπτονται στους μεταλλικούς κάδους ανακύκλωσης της ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε. και 
τα άδεια δοχεία χρωμάτων, μεταλλικά ή πλαστικά, να παραδοθούν σε αδειοδοτημένη εταιρεία ή 
να επιστραφούν στον προμηθευτή.

 Για την εκτέλεση των εργασιών έχει εφαρμογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00, στην 
οποία αναλύονται οι απαιτήσεις Ασφαλείας και Προστασίας Περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα 
προστασίας/περιορισμού επιπτώσεων.

 Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν παραχθεί σύμφωνα με τα 
Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και να φέρουν τη σήμανση CE.

1.1 Γενικές προδιαγραφές οπλισμένου σκυροδέματος - Ισχύουσες διατάξεις
Συμμόρφωση με τις συστάσεις και απαιτήσεις που αναγράφονται πιο κάτω, εκτός αν 
προδιαγράφεται διαφορετικά.
Ειδικότερα ισχύουν :
 Νέος Ελληνικός Κανονισμός για τη Μελέτη και Κατασκευή έργων από σκυρόδεμα (ειδικότερα 

Κεφ. 19, 20, 21).
 Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός.
 DIN 1045 Kατασκευές από οπλισμένο και άοπλο σκυρόδεμα.
 DIN 1048 Δοκιμές σκυροδέματος.
 DIN 4030 Γνωμάτευση για νερά, εδάφη και αέρια που προσβάλουν το σκυρόδεμα.
 DIN 1084 'Έλεγχος ποιότητας στο Εργοτάξιο του σκυροδέματος βIL
 DIN 4099 Συγκόλληση του σιδηροπλισμού.
 DIN1050 Ο χάλυβας στην ανωδομή. Υπολογισμός και κατασκευαστική διαμόρφωση.
 DIN 4100 Χαλύβδινες κατασκευές με συγκόλληση χάλυβα.
 DIN 459 Μηχανήματα μίξης σκυροδέματος.
 DIN 4235 Δονητές μάζας για συμπύκνωση του σκυροδέματος.
 DIN 18334 Ξυλουργικές εργασίες.
 DIN 1055 Παραδοχές φορτίσεων.DIN 18800 Κατασκευές από μορφοσίδηρο.

2. Συστήματα στήριξης και ανάρτησης
Γενικά
Οι γενικές αρχές για τη στήριξη των προς έκθεση στηλών είναι οι ακόλουθες: 
- Το αντικείμενο πρέπει να έχει καλή ευστάθεια πάνω ή μέσα στο μέσο στήριξης, ανάλογα με το 
κέντρο βάρους του, και να συγκρατείται σταθερά σε αυτό. Να μην έρχεται σε αντίθεση με τη θέση - 
στάση της αρχικής χρήσης του αντικειμένου.
- Το βάρος του μνημείου πρέπει να συγκρατείται με μηχανικό τρόπο (σύνδεσμος, στήριγμα κ.λπ.) και 
όχι με συγκολλητικές ουσίες. Δεν επιτρέπονται οι διατρήσεις των ενεπίγραφων μνημείων.
- Τα στηρίγματα πρέπει να είναι αρκετά ανθεκτικά ώστε να αντέχουν το βάρος της επιγραφής, 
χημικά αδρανή ή συμβατά με το έκθεμα, μαλακά στα σημεία επαφής με την επιγραφή, χωρίς 
αιχμηρές άκρες ή σκληρή τραχεία επιφάνεια και με ανεξίτηλο ή χωρίς χρώμα.
- Το ανοξείδωτο μέταλλο είναι αποδεκτό υλικό για τη στήριξη και τη σταθεροποίηση λίθινων 
αντικειμένων. Στα σημεία επαφής με το έκθεμα είναι ενδεδυμένα κατάλληλο υλικό. Εναλλακτικά 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί χάλυβας ποιότητας τουλάχιστον S235 ηλεκτροστατικής μη ανακλώμενης 
βαφής.
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- Οι τρόποι στήριξης οφείλουν να είναι αναστρέψιμοι.
- Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ανοξείδωτος χάλυβας ως στήριγμα, στα σημεία επαφής με το 
αντικείμενο επιβάλλεται να επενδύονται με ειδικό αδρανές υλικό όπως φύλλο μολύβι, ή ειδικό 
λάστιχο που να απορροφάει μέρος των τάσεων.
- Τα συστήματα στήριξης και σταθεροποίησης πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο κατασκευασμένα έτσι 
ώστε να χρειάζεται η ελάχιστη διαχείριση και καταπόνηση του αντικειμένου. Για αισθητικούς λόγους 
ακόμα να επιλέγεται ή ελάχιστα “ορατή” λύση.

2.1 Στήριξη και τοποθέτηση των στηλών
Τα προτεινόμενα υλικά ανάρτησης, τοποθέτησης και στήριξης αντικειμένων τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν είναι:
α) Ανοξείδωτος χάλυβας (ΙΝΟΧ).
Το υλικό που χρησιμοποιείται στις κατασκευές για την ανάρτηση, τοποθέτηση και στήριξη των 
αντικειμένων, είναι κράμα σιδήρου-χρωμίου, που περιέχει περισσότερο από 12% χρώμιο. Ως προς τη 
συμπεριφορά, είναι υλικό χημικά αδρανές σε οποιαδήποτε ατμόσφαιρα ή διάβρωση (οξείδωση) και 
παρουσιάζει υψηλή μηχανική αντοχή.
β) Μεταλλικά στοιχεία.
Από χάλυβα ποιότητας S235 ηλεκτροστατικής μη ανακλώμενης βαφής. Οι επιφάνειες που θα 
έρχονται σε επαφή με τα εκθέματα καθώς και οι ράβδοι και τα άγκιστρα στήριξης αυτών θα είναι 
κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα AISI A4 316L. Όλες οι ανοξείδωτες βάσεις θα φέρουν 
ακέφαλους κοχλίες-ρυθμιστές Μ8 έως Μ16 Allen διαφόρων μηκών και διαμέτρων ανάλογα με τις 
ανάγκες του κάθε εκθέματος. Στα σημεία επαφής θα έχουν κατάλληλα διαμορφωμένο ένθετο άκρο 
από μόλυβδο ή παρέμβυσμα από μόλυβδο για την αποφυγή πρόκλησης βλάβης στα εκθέματα.
Τα σημεία των αρχαίων αντικειμένων επάνω στα οποία θα τοποθετηθούν οι ανοξείδωτοι βραχίονες 
συγκράτησης θα καθοριστούν σε συνεργασία του αναδόχου με τους υπεύθυνους συντηρητές 
αρχαιοτήτων του μουσείου. Οι βραχίονες θα συγκρατούνται στη μεταλλική υπόβαση του βάθρου και 
σε ορισμένες περιπτώσεις θα πακτώνονται στον τοίχο πίσω από το έκθεμα.
Οι συνδέσεις των βάθρων με τα ανοξείδωτα τμήματα της κατασκευής θα γίνονται με ανοξείδωτα 
στοιχεία ανάρτησης (όπως το παράδειγμα της εικόνας που ακολουθεί – τύπος Α και Β). Μεταξύ των 
δύο διαφορετικών υλικών θα παρεμβάλλονται μονωτικά παρεμβύσματα για την αποφυγή 
φαινομένων διάβρωσης, λόγω διαφοράς του δυναμικού φορτίου τους.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει υπ’ όψιν του ότι, η ακριβής διαστασιολόγηση των υλικών των 
στηριγμάτων θα καθοριστούν, αφού προηγηθεί από πλευράς του η πλήρης και ακριβής αποτύπωση 
καθενός αντικειμένου ξεχωριστά.
Ο τελικός σχεδιασμός των υποβάσεων και στηριγμάτων θα γίνει από τον ανάδοχο κατά τη φάση 
αυτή της αποτύπωσης, σε αντιστοιχία με τα προτεινόμενα σχέδια της Υπηρεσίας και πάντα σε 
συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.
Είναι προφανές ότι κάθε βάση στήριξης ταυτοποιείται με έκθεμα της, το οποίο είναι μοναδικό, και 
ως εκ τούτου δεν υπάρχει καμιά απολύτως δυνατότητα τυποποίησης των κατασκευών. Για το λόγο 
αυτό άλλωστε και η σχεδιαστική τυπολογία των υποβάσεων και στηριγμάτων αναφέρεται στα 
συνημμένα σχέδια ως ενδεικτική.
Η προσαρμογή των κατασκευών στο κατά περίπτωση έκθεμα θα γίνει από τον ανάδοχο του έργου 
επί τόπου στο χώρο της έκθεσης σε συνεργασία με τους συντηρητές της αναθέτουσας αρχής. Η 
έναρξη των εργασιών θα γίνει σε άμεση συνεργασία με τους συντηρητές, καθώς οι τελευταίοι θα 
αφαιρέσουν τις υφιστάμενες παλαιότερες στερεώσεις.
Πριν την έναρξη κατασκευής θα κατατεθούν επί μέρους κατασκευαστικές λεπτομέρειες 1:10 για:
α) Κατασκευαστικές λεπτομέρειες με τη μορφή βελτιωτικών προτάσεων ειδικά στον τομέα της 
πάκτωσης/σταθεροποίησης των βαθρών στον προθάλαμο.
β) Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται πρόταση ως προς την αντισεισμική προστασία εκθεσιακών 
βαθρών (ανατροπή, λικνισμός, ολίσθηση), ειδικά για τα μεμονωμένα βάθρα που φιλοξενούν έκθεμα 
και με ύψος μεγαλύτερο από 1μ., πάντα με την επίγνωση ότι πρόκειται για Μουσειακές κατασκευές.
Μετά την ολοκλήρωση της σύνταξης των κατασκευαστικών σχεδίων και πριν την έναρξη των 
κατασκευών, ο Ανάδοχος Προμηθευτής καταθέτει τα κατασκευαστικά σχέδια στην Αναθέτουσα 
Αρχή, ώστε να τύχει της τελικής έγκρισης, και στη συνέχεια προβαίνει στην κατασκευή τους.
Τα προς προμήθεια αντικείμενα θα παραδοθούν έτοιμα προς χρήση. 
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Σημείωση: Για τον αρχικό υπολογισμό των διατομών και στηρίξεων, ώστε να συνταχθεί εκ μέρους 
των ενδιαφερομένων η τεχνική και οικονομική προσφορά τους, εκτός των σχεδίων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ) 
διατίθενται κατόπιν συνεννοήσεως και τα μουσειογραφικά δελτία των μεμονωμένων εκθεμάτων, 
στα οποία περιγράφονται το υλικό, οι διαστάσεις και το βάρος τους καθώς και η κατάσταση 
διατήρησής τους, η ύπαρξη τυχόν συγκολλήσεων και το είδος αυτών κλπ. Τα δελτία συνοδεύονται 
και από φωτογραφίες του αντικειμένου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στοιχεία Προσφέροντος
Επωνυμία: …………
Διεύθυνση: …………
Τηλέφωνο: ………… Ημερομηνία: …………
Fax: …………
E-mail: …………

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ …………
Εφορεία Αρχαιοτήτων …………

Πράξη …………
Διακήρυξη αριθ. …………

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) ΦΠΑ (€)

ΤΙΜΗ
Α/Α Α/Α 

Γραμμής ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ (€)

1 2 3 4 5 6 7=5X6 8 9=7X8 10=7+9

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (αριθμητικώς)  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ολογράφως)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ 
ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 
οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1   και τη διαδικασία ανάθεσης

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)

Ονομασία: …
Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα 
ΚΗΜΔΗΣ : 

…

Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: …
Αρμόδιος για πληροφορίες: …
Τηλέφωνο: …
Ηλ. ταχυδρομείο: [… ] …
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) 
(εάν υπάρχει):

…

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης 
(συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

…

Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: …
 Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή 
υπηρεσίες : 

…

Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων 
: 

…

Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την 
αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

…

Όλες οι υπόλοιπες πληροφορίες σε κάθε ενότητα του ΤΕΥΔ θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον οικονομικό φορέα.

1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

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

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 
μεσαία επιχείρηση3;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, 
στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, 
συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε 
κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το 
μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο4:

α) [……]

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

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων 
(ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 

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

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

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους 
και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 
υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 
άλλους5;

[] Ναι [] Όχι

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

α) [……]

β) [……]

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

[   ]

5 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

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

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

[……]
[……]

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

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ6 

Στήριξη: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 
καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 
και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 
κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 
αυτών. 

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 
την εκτέλεση της σύμβασης. 

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV 
και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

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

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

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

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

6  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και 
τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική 
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα 
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες7

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση8·

2. δωροδοκία9,10·

3. απάτη11·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες12·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας13·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων14.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου15 το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

[] Ναι [] Όχι

7 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση 
παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος. 

8 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

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

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

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

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

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

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

15 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), 
τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
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παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]16

Εάν ναι, αναφέρετε17:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση:

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

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]18

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)19;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν20: [……]

16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

19 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 
παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

20 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η 
επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης21, στην 
Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 
απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους 
ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;22

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

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

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 23

[……][……][……]

21 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

22 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 
παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο 
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς 

23 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα

Απάντηση:

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες καταστάσεις24 :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 
το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή 
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της 
εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 
σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής 
του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις25 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

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

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα26;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

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

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

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

24 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

25 Άρθρο 73 παρ. 5.

26 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 
3863/2010 .
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 
σύγκρουσης συμφερόντων27, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση 
συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει 
με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης28;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια29 κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

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

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 
αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

[] Ναι [] Όχι

27 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

28 Πρβλ άρθρο 48.

29  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 
2016/7)
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αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση; 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί 
να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 
επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

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

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα 
σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής30; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[…]

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

30 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να 
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

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

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών 
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 
εξής 31:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…]νόμισμα

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

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα 
που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον 
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο 
εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό 
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξής32:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…] νόμισμα

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

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με 
τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 
περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε 
ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός 
φορέας:

[…................................…]

31  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

32  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
1) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς33, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που 
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες 
κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει 
προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς34:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη): 
[…...........]

Περιγραφ
ή

ποσά ημερομην
ίες

παραλήπτε
ς

2) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του 
τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και 
τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

3) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας35 το 
ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]

4) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες 
των προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν 
χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

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

5) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα 
οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 
προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις 
τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 
διακήρυξη;

[] Ναι [] Όχι

33 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

34 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα 
σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

35 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και 
στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους 
σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 
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Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια 
άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[….............................................]

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

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 
σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται36, εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν37.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

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

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   

36 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

37 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το 
πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ/ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στην Θήβα σήμερα, …………, ημέρα, ………… [συμπληρώνεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης] 
μεταξύ: 

ΑΦΕΝΟΣ του Ελληνικού Δημοσίου, Υπουργείο ….………… που εδρεύει στην ………… και εκπροσωπείται 
νόμιμα από τον/την …………, εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή», 

ΑΦΕΤΕΡΟΥ του…………, νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρείας (ή της Ένωσης εταιρειών) με την 
επωνυμία ………… και τον διακριτικό τίτλο  …………που εδρεύει στην …………, εφεξής καλούμενος 
«Ανάδοχος» 

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Το αφ’ ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο α ν α θ έ τ ε ι   στον αφ’ ετέρου συμβαλλόμενο 
«ΑΝΑΔΟΧΟ», την προμήθεια/την παροχή υπηρεσιών …………, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα:
(α) στη με αρ. …………/201..  Διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής, 
(β) στην τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, όπου δεν έρχεται σε αντίθεση με την 
Διακήρυξη
(γ) στην κείμενη νομοθεσία και 
(δ) στην με αρ. …………απόφαση κατακύρωσης και 
ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα την εκτέλεση των ως άνω υπηρεσιών, με τους 
εξής όρους και συμφωνίες:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ 
1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια/ή ανάθεση υπηρεσιών …………κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στη Διακήρυξη και στις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το αντικείμενο της σύμβασης προσηκόντως και 
εντέχνως απαλλαγμένο ελαττωμάτων (πραγματικών και νομικών) και με όλες τις 
συνομολογημένες ιδιότητες. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΓΕΝΙΚΈΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΑΝΑΔΌΧΟΥ
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την προμήθεια/τις υπηρεσίες κατά τρόπο άρτιο και είναι 

υπεύθυνος για την ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να συμπράττει με την Αναθέτουσα Αρχή κατά την υλοποίηση του έργου και για την 
επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την εκτέλεση του έργου.

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά και οποιαδήποτε 
άλλα μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας/των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο 
Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση 
της σύμβασης, όπως αυτή περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ενδεικτικά δε με τις δαπάνες των 
μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, φόρους, τέλη, 
δασμούς, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα και ασφάλιστρα 
μετακίνησης, και γενικά κάθε είδους απρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και 
κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, που ισχύουν κατά τον χρόνο υπογραφής του 
Συμφωνητικού. 

3. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

4. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Το 
προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει τις απαραίτητες επαγγελματικές άδειες. Όλα 
τα οχήματα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του έργου  πρέπει να είναι ασφαλισμένα.
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5. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή 
και τα όργανα αυτής να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία.

6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εντολές και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής 
που αφορούν την παροχή της προμήθειας/των υπηρεσιών.

7. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή από οποιαδήποτε απαίτηση για 
ζημίες που προξενήθηκαν κατά τη διάρκεια παροχής της προμήθειας/των υπηρεσιών, καθώς και 
έναντι οποιωνδήποτε απαιτήσεων, διαδικασιών, ζημιών, δαπανών, χρεώσεων που προέρχονται 
από αυτές ή σε σχέση με αυτές. 

8. Όλες οι εργασίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση και ολοκλήρωση της προμήθειας/των 
ανατεθέντων υπηρεσιών θα διεξάγονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρενοχλούν 
αδικαιολόγητα και καταχρηστικά την ηρεμία του κοινού. 

9. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί την προμήθεια/τις υπηρεσίες με ασφαλή τρόπο και 
σύμφωνα με τους νόμους, διατάγματα, αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της 
Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, και να 
προβαίνει χωρίς καμιά αποζημίωση στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας που 
αυτά προβλέπουν.

10. Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο προσωπικό τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση εργασίας, 
ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία, όπως είναι 
ενδεικτικά : κράνη, γυαλιά προστασίας, ζώνες ασφαλείας, ποδιές, γάντια, κλπ. 

11. Ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων 
στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και σωστών μέτρων ασφαλείας 
και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα 
ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις που δεν προβλέπονται 
από αυτή θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων.

12. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να ανακοινώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τις διαταγές και εντολές των 
διαφόρων αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κλπ. που απευθύνονται 
ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας/των υπηρεσιών.

13. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την κατασκευή, προμήθεια, φύλαξη και χρήση του 
εξοπλισμού που απαιτείται (οχήματα, κιβώτια κλπ) για την προσήκουσα παροχή της 
προμήθειας/των υπηρεσιών και ευθύνεται για κάθε ζημία του. Οι εκπρόσωποι της Αναθέτουσας 
Αρχής μπορούν να επισκέπτονται του χώρους του Αναδόχου προκειμένου να εξετάσουν τον 
εξοπλισμό.

14. Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΓΓΥΗΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΚΑΛΉΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ 
1. Για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε στην Αναθέτουσα Αρχή την 

υπ’ αρ. …………εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, με ημερομηνία …………του …………συνολικού 
ύψους …………€ που αντιπροσωπεύει το 5% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος, μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο 
ν.4412/2016 και έχει χρόνο ισχύος μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της προμήθειας/των 
υπηρεσιών όπως αυτή πιστοποιείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, 
οριζόμενη από την Υπηρεσία.

2. Η ανωτέρω εγγυητική Επιστολή αποδεσμεύεται και επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας, και Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω αποδέσμευση γίνεται μετά την 
αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5 και 6 της παρούσας, των παρατηρήσεων και 
του εκπρόθεσμου.

3. Η εγγυητική Επιστολή εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της 
Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το 
ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 
Μπορεί, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
ποσού.
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4. Η εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που προσκόμισε ο Ανάδοχος καταπίπτει:
 α. όπου ρητώς προβλέπεται από την παρούσα, την Διακήρυξη και τον ν.4412/2016,
 β.  σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί ουσιώδεις όρους της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 3Α: ΕΓΓΥΗΤΙΚΉ ΚΑΛΉΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
Μετά την παραλαβή της προμήθειας/των υπηρεσιών και προκειμένου να επιστραφεί η εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του άρθρου 3 της παρούσας, ο Ανάδοχος καταθέτει εγγυητική Επιστολή 
Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης ποσού έως το 2% της συνολικής συμβατικής αξίας μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η οποία κατατίθεται στην Αναθέτουσα Αρχή ως εγγύηση καλής 
λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού. Η εγγυητική αυτή επιστολή έχει ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της την ημερομηνία σύνταξης των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής και διάρκεια ισχύος 
……… [συμπληρώνεται κατά την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών το Παραρτήματος  Α της διακήρυξης  ή σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του Αναδόχου αν 
ανέφερε μεγαλύτερη] και καλύπτει την εγγύηση για συντήρηση, διάθεση ανταλλακτικών, 
αποκατάσταση ζημιών κλπ.

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΊΜΗΜΑ - ΤΡΌΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ
1. Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση 

της προμήθειας/υπηρεσίας (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνα με την οικονομική 
προσφορά του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης  …………€ 
(ολογράφως: ………… Ευρώ)  πλέον Φ.Π.Α. …………%  [όσο ισχύει κατά τον χρόνο κάθε πληρωμής]

2. Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του Οικονομικού Ανταλλάγματος.
3. Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου όπως 

αυτές απορρέουν από τη Διακήρυξη, την προσφορά του και τις συνθήκες του έργου όπου θα 
πραγματοποιήσει την προμήθεια/υπηρεσία. 

4. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των …………………………………. € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ..... % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € …………………….  ΦΠΑ : 
…………………..), συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης.

5. Το δικαίωμα προαίρεσης του έργου αφορά σε επιπλέον φυσικό αντικείμενο το οποίο μπορεί να 
προκύψει και να ασκηθεί εντός τριών ετών από τη λήξη της σύμβασης και έως το ποσό των …..€, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ..... % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € …………………….  ΦΠΑ : 
…………………..) και περιλαμβάνει: 

-  την προμήθεια επιπρόσθετου εξοπλισμού και …………, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 
………… €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ………… % (………… € χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ : …….€) 

- την παροχή υπηρεσιών ………… από τον Ανάδοχο του έργου και ανέρχεται στο ποσό των 
…………€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ………… % (………… € χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ : …….€) 

6. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει ως εξής: 

- Εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας με την οριστική παραλαβή του συνόλου της 
προμήθειας/υπηρεσίας.

7. Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, 
β) τιμολόγιο του Αναδόχου, 
γ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε  ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής
δ) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Αναθέτουσας 
Αρχής

Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα της 
Αναθέτουσας Αρχής, μετά την εκτέλεση και παράδοση του έργου, κατά τα οριζόμενα στο παρόν 
άρθρο. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 
Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει. Η 
καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του 
Ν.4172/2013. Επίσης ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: α) Κράτηση  0,06 % 
υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης β) Κράτηση 0,06 % υπέρ Α.Ε.Π.Π,  η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής και κάθε 
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συμπληρωματικής σύμβασης  και γ) Κράτηση 0,02 % υπέρ του Δημοσίου, βάσει της παρ.6 του 
άρθρου 36 του Ν.4412/2016, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης  της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων 
και Προμηθειών. Οι κρατήσεις υπάγονται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που 
υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. 

Τα έξοδα δημοσιεύσεων στον τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 5: ΤΌΠΟΣ, ΤΡΌΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΌΝΟΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ/ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει την προμήθεια/τις υπηρεσίες, στον τόπο που υποδεικνύει 
η Αναθέτουσα Αρχή εντός ………… μηνών από την υπογραφή της παρούσας, δηλαδή μέχρι …………

2. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και 
δεν  έχει υποβάλει έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έχει λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω 
χρόνος, χωρίς να έχει εκτελέσει την ανατιθέμενη προμήθεια/τις ανατιθέμενες υπηρεσίες.

3. Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας/των υπηρεσιών μπορεί να παρατείνεται με 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως 
σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της 
προμήθειας/των υπηρεσιών, χωρίς να επιβάλλονται κυρώσεις. 

4. Η τροποποίηση μη ουσιωδών όρων, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016, 
χωρεί κατόπιν αποφάσεως της Αναθέτουσας Αρχής, που λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου, η οποία στη συνέχεια γίνεται αποδεκτή από τον Ανάδοχο.

5. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ολοκλήρωσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο 
Ν.4412/2016.

6. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 
4412/2016, από την αρμόδια υπηρεσία και ειδικότερα τον αρμόδιο υπάλληλο,  τον επόπτη ή 
επιβλέποντα που εισηγείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που συστήνεται, 
σε ετήσια βάση, από την αναθέτουσα αρχή, 

7. Η παραλαβή της προμήθειας/των υπηρεσιών, γίνεται από τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης 
και Παραλαβής, η οποία συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 

8. Κατά τη διαδικασία της παραλαβής της προμήθειας/των υπηρεσιών καλείται να παραστεί, 
εφόσον το επιθυμεί, ο Ανάδοχος καθώς και οι υπεύθυνοι τεχνικοί.

9. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής απορρίψει την προμήθεια/τις 
υπηρεσίες, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζονται από τους 
όρους της Σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του ν. 4412/2016.

10. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4412/2016.

ή
[για συμβάσεις προμηθειών]
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει την προμήθεια, στον τόπο που υποδεικνύει η Αναθέτουσα 
Αρχή εντός ………… μηνών από την υπογραφή της παρούσας, δηλαδή μέχρι …………

Η παραλαβή της προμήθειας, γίνεται από τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η 
οποία συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.  
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών και τη διενέργεια ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου 
αυτών/διαδικασία παραλαβής και τη διενέργεια του ελέγχου των παραδοτέων, μπορεί να καλείται 
να παραστεί και ο ανάδοχος.

Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:......... 
[επιλέγεται από την Α.Α. με βάση το αντικείμενο της προμήθειας λχ μακροσκοπικός έλεγχος –χημική ή μηχανική 
εξέταση – πρακτική δοκιμασία κλπ].
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
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Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) 
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/2016. 
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση 
τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του 
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/2016. Τα έξοδα 
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ΄έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι 
(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον 
τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/2016.
Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: ....
[η Α.Α. θα πρέπει να καθορίσει τα σχετικά με το χρόνο παραλαβής, παραπέμποντας στο σχετικό Παράρτημα ή 
άλλο περιγραφικό έγγραφο της σύμβασης ]
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 
τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από 
την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 
από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται ως άνω και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν 
από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 
σχετικών πρωτοκόλλων.
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας/των υπηρεσιών μπορεί να μετατίθεται με απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 
ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της 
προμήθειας/των υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης δεν 
επιβάλλονται κυρώσεις.

Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό
[Συμπληρώνονται από την Α.Α. με βάση το αντικείμενο της προμήθειας και τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Α 
της παρούσας σύμφωνα με τα άρθρα 210 έως 212 του ν. 4412/2016]

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί 
να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα 
σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
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Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις.
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις
[συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται σχετική κατάθεση δειγμάτων για την παραλαβή σύμφωνα με το άρθρο 
214 του ν. 4412/2016]

Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας38 

[Η Α.Α. μπορεί όταν κρίνει σκόπιμο για σύμβαση συγκεκριμένης προμήθειας να προβλέπει στα έγγραφα της 
σύμβασης και εγγυημένη λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Ο χρόνος και το περιεχόμενο της 
εγγυημένης λειτουργίας περιγράφεται στα έγγραφα της σύμβασης].
[Περιγράφεται ο τρόπος και το περιεχόμενο της περιόδου εγγυημένης λειτουργίας του υλικού] 
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να 
προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και 
σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του 
αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο 
ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την 
έκπτωση του αναδόχου.
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της 
εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις 
απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το 
συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής 
λειτουργίας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος39  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν 
επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο .....της 
παρούσας [η παράγραφος αυτή συμπληρώνεται κατά περίπτωση από την Α.Α. με βάση τους ειδικούς όρους 
εκτέλεσης της σύμβασης και παραπομπή στα αντίστοιχα άρθρα της διακήρυξης ή του Παραρτήματος ......αυτής]
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί 
τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση 
ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο 
είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την 
ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της 

38 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016

39 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016
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απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για 
τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το 
ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον 
προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο40 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των 
υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 
συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται 
από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, 
με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή 
συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το 
ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν 
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα 
τα μέλη της ένωσης.

[για συμβάσεις υπηρεσιών]
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες, στον τόπο που υποδεικνύει η Αναθέτουσα Αρχή 
εντός ………… μηνών από την υπογραφή της παρούσας, δηλαδή μέχρι …………

Η παραλαβή των υπηρεσιών, γίνεται από τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η 
οποία συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.  
Κατά τη διαδικασία παραλαβής, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.

Αν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) κρίνει ότι  οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα 
παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο 
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της 
σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις 
σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι 
ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή 
παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 

40 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016
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παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για 
την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 
άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των 
σχετικών πρωτοκόλλων.

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 
παραδοτέων [συμπληρώνεται αναλόγως από την Α.Α.], με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και 
παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να 
είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε 
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει 
τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, 
που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική 
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. [η παράγραφος αυτή 
συμπληρώνεται κατά περίπτωση από την Α.Α. με βάση τους ειδικούς όρους εκτέλεσης της σύμβασης και 
παραπομπή στα αντίστοιχα άρθρα της διακήρυξης ή του σχετικού Παραρτήματος αυτής]

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

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για 
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που δικαιούται να 
λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής 
μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε 
φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και 
μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση 
αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

Ποινικές ρήτρες
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Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος 
του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας [συμπληρώνεται αναλόγως από την Α.Α.] επιβάλλεται 
ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και 
τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει 
εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο.

ΑΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΆ ΤΗΣ
Η τροποποίηση μη ουσιωδών όρων, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016, 
χωρεί κατόπιν αποφάσεως της Αναθέτουσας Αρχής, που λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, η οποία στη συνέχεια γίνεται αποδεκτή από τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ
Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστική αρμοδιότητα για 
την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που απορρέει από την παρούσα έχουν τα 
Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής.

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νομίμως από 
τα συμβαλλόμενα μέρη σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω. 

Από τα παραπάνω 3 πρωτότυπα τα δύο παραμένουν στην Αναθέτουσα Αρχή ………… και ένα 
λαμβάνει ο Ανάδοχος. 

ΤΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Ο/Η Προϊστάμενος/η

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

[συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο του Αναδόχου ή επωνυμία 
του νομικού προσώπου/ένωσης και του νομίμου εκπροσώπου 
αυτών και τίθεται υπογραφή]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΉΣ ΕΠΙΣΤΟΛΉΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα41).............................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα42) .........................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ43.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε, ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 
μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………44 υπέρ του 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................…………………………………..
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................…………………………………..
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................…………………………………..45 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 
της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 
Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................46 
της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της 
σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............47 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες 48 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 49. 

ή

41 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
42 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
43 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να 
υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν 
υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 72 ν. 4412/2016).
44 ο.π. υποσ. 3.
45 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
46 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 72 ν. 4412/2016. 
47 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α 
οποίο/α υποβάλλεται προσφορά. 
48  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
49 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης  (άρθρο 72 ν. 4412/2016). 
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Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση 
εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο 
οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το 
άρθρο ... της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση 
ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της50. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 
εκδίδουμε51.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

50   Άρθρο 72 ν. 4412/2016.
51 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ' 
αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΉΣ ΕΠΙΣΤΟΛΉΣ ΚΑΛΉΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης    ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………………………………………………………..4

υπέρ του: 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται 
με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 
της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, 
σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της 
σύμβασης8)
ή 

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 
εκδίδουμε9.
1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4 Όπως υποσημείωση 3.
5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπό ανάθεσηυπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 72 ν. 4412/2016
7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
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(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

9 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την 
υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: 

ΤΜΗΜΑ Α: ΣΧΕΔΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ
ΤΥΠΟΣ Α

ΤΥΠΟΣ Β
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ΤΥΠΟΣ Γ
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ΤΜΗΜΑ Γ:  ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΣΤΟΜΟΥ
Παραδείγματα ανοξείδωτων στοιχείων ανάρτησης

Τύπος Α

Τύπος Β

Τα προς προμήθεια αντικείμενα θα παραδοθούν έτοιμα προς χρήση. Περιγράφονται λεπτομερώς και 
σχεδιαστικά στα κάτωθι σχέδια: 

Σχέδια

Κάτοψη Αρχαιολογικής Συλλογής Διστόμου και Φωτογραφίες
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Κάτοψη Προθαλάμου Αρχαιολογικής Συλλογής Διστόμου
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Τομή Α-Α’

Τομή Β-Β’
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Τομή Γ-Γ’ 




	Protocol: ΑΔΑ: ΨΛΞ34653Π4-Ψ6Χ
Ημ/νία: 30/07/2018
Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΒΟΙΩ/375005/268607/3606
Ημ/νία Έκδοσης 30/07/2018
	AkrivesAntigrafo: 
		2018-07-30T14:08:23+0300
	ALEXANDRA CHARAMI




