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ΔΙΑΚΗΥΞΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΑΟΧΗ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 

Το Επιμελθτιριο Άρτασ 

 δ ι α κ θ ρ φ ς ς ε ι 

 

δθµόςιο διαγωνιςµό µε τθν διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςµοφ κατά το άρκρο 117 του Ν. 
4412/8-8-2016 (ΦΕΚ Α/147/8-8-2016) και µε κριτιριο ανάκεςθσ τθσ «πλζον ςυμφζρουςασ από 

οικονοµικι άποψθ προςφοράσ βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιµισ», ςφµφωνα 
µε τισ διατάξεισ του άρκρου 86 του Ν. 4412/2016». 

 
µε ςκοπό τθν επιλογι αναδόχου για τθν παροχι υπθρεςιϊν: 

 
«Μελζτεσ υποςτιριξθσ Επιμελθτθρίου Άρτασ ςτα πλαίςια τθσ πράξθσ SMENSWICT» Εκτιμϊμενθσ αξίασ 

24.193,54 € (πλζον Φ.Ρ.Α. 24 %) 
 

που κα διεξαχκεί ςφµφωνα µε α) τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/2016) και β) τουσ όρουσ τθσ 
παροφςασ και 

καλεί 
τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονοµικοφσ φορείσ να υποβάλουν προςφορά για τθν ανάδειξθ αναδόχου εκτζλεςθσ 
τθσ ωσ άνω υπθρεςίασ. 

mailto:epimelitirio@e-artas.gr
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ 

 

 
 

Αρικμόσ πρωτοκόλλου: 223/3-3-2021 
Ανακζτουςα Αρχι: ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΤΑΣ 
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Κ.Αιτωλοφ & Ν.Ρριοβόλου 
Ρόλθ Άρτα 
Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 47100 
Τθλζφωνο 2681028728 
2681028728 2681078654 
Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο epimelitirio@e-artas.gr  
Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Χριςτίνα Μανιφάβα 
Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.e-artas.gr 
Είδοσ Διαγωνιςμοφ: Συνοπτικόσ (ν. 4412/2016, αρ 86 & 117) 
Αντικείμενο Διαγωνιςμοφ Μελζτεσ υποςτιριξθσ Επιμελθτθρίου Άρτασ 

ςτα πλαίςια τθσ πράξθσ SMENSWICT 
Κωδικόσ CPV: 71241000-9  Μελζτεσ ςκοπιμότθτασ, 

υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν, υπθρεςίεσ 
αναλφςεων 
79418000-7 Υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν 
ςε κζματα προμθκειϊν 

Ρροχπολογιςμόσ: 30.000,00 € ςυμπ. ΦΡΑ 24% 

Χρθματοδότθςθ: Ρρόγραμμα Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ 
INTERREG IPA “Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020” 

 
 

Κριτιριο ανάκεςθσ: Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ 
- τιμισ 

Καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ 
προςφορϊν: 

17-03-2021 και ϊρα 13:00 μμ 

Θμερομθνία αποςφράγιςθσ προςφορϊν: 17-03-2021 και ϊρα 13:00 μμ 
Θμερομθνία καταχϊρθςθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: 05-03-2021 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Επιμελθτιριο, είναι Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου (Ν.Ρ.Δ.Δ.) που ανικει 
ςτον ευρφτερο δθμόςιο τομζα και διακζτει οικονομικι και λειτουργικι αυτοτζλεια. 

 
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 
Θ Ανακζτουςα Αρχι αποτελεί Ζνωςθ εμπόρων, βιομθχάνων, βιοτεχνϊν και επαγγελματιϊν που δρουν 
μζςα ςτθν περιφερειακι ενότθτα Άρτασ. Αποτελεί ςυμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο τθσ πολιτείασ,  
ςτθρίηει τουσ επιχειρθματίεσ για κζματα οικονομικοφ, αναπτυξιακοφ και οργανωτικοφ περιεχομζνου και  
ταυτόχρονα, επιμελείται τθν τιρθςθ του Μθτρϊου των επωνυμιϊν, των ειδικϊν μθτρϊων και εκδίδει 
πιςτοποιθτικά προζλευςθσ των εξαγομζνων προϊόντων. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίασ 

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ 
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ςτθν διεφκυνςθ (URL) : www.e-artas.gr, www.diavgeia.gov.gr & www.eprocurement.gov.gr 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται ςτθ διεφκυνςθ: Κ.Αιτωλοφ & Ν.Ρριοβόλου  

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ : 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΤΑΣ 

Τθλ: 2681028728 

E-mail: epimelitirio@e-artas.gr   

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Χριςτίνα Μανιφάβα  
 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 
 

Είδοσ διαδικαςίασ  
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του ν. 4412/16 (Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ) με κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-
τιμισ. 
 
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
Θ παροφςα ςφμβαςθ προκθρφςςεται ςτο πλαίςιο του ζργου «Smart energy saving, energy upgrade and 
energy efficiency models in public buildings by using advanced Information and Communications  Τechnology 
(ICT) and Building Management Systems (BMS)» με ακρωνφμιο SMENSWICT.  
Το ζργο SMENSWICT ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και από εκνικοφσ πόρουσ των χωρϊν 
που ςυμμετζχουν ςτο «Ρρόγραμμα διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ Interreg IPA “Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»  

 
 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 
 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ υλοποίθςθ από τον Ανάδοχο των ακόλουκων παραδοτζων: 

Ραραδοτζο 5.1.2: Στρατθγικό ςχζδιο οικοδόμθςθσ ενεργειακϊν κοινοτιτων ςτα διοικθτικά όρια του Διμου  
Άρτασ. 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 71314300-5 -  Υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςχετικά με τθν ενεργειακι απόδοςθ.  

Ραραδοτζο 5.1.3: Μελζτθ προμικειασ εξοπλιςμοφ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ του κτιρίου όπου ςτεγάηεται το 
Επιμελθτιριο Άρτασ τθσ πράξθσ SMENSWICT.  

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 79418000-7- Υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα προμθκειϊν. 

 

Θ εκτιμϊμενθ αξία των υπθρεςιϊν και των δφο ομάδων υπθρεςιϊν ανζρχεται ςτο ποςό των 30.000,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 24.193,54 €, ΦΡΑ : 5.806,46 €), με τθν αξία 
κάκε ομάδασ υπθρεςιϊν να ανζρχεται ςτο ποςό των 12.096,77 € πλζον Φ.Ρ.Α 

(Ραραδοτζο 5.1.2) προχπολογιςμοφ 12.096,77 € πλζον ΦΡΑ 24%. (ΦΡΑ: 2.903,23.€ -  Ρροχπολογιςμόσ 
ςυμ/νου ΦΡΑ: 15.000,00€). 

(Ραραδοτζο 5.1.3) προχπολογιςμοφ 12.096,77 € πλζον ΦΡΑ 24%. (ΦΡΑ: 2.903,23.€ -  Ρροχπολογιςμόσ 
ςυμ/νου ΦΡΑ: 15.000,00€). 

Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ και διαρκεί μζχρι και τθν λιξθ του ζργου 
SMENSWICT, ιτοι 31/08/2021 με ενδεχόμενο παράταςθσ και ςε κάκε περίπτωςθ αφοφ προθγθκεί θ ποιοτικι 
και ποςοτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ. Κατά τα 
λοιπά ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτα άρκρα 221, 217 του ν.4412/2016. Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ 
και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο οικείο ΡΑΑΤΘΜΑ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με ςυνοπτικό διαγωνιςμό και κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφοράσ, βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 
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4412/2016. 
 

 
1.4 Θεςμικό πλαίςιο 

 

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

(1) Το Ν. 4497/2017 “Άςκθςθ υπαίκριων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, εκςυγχρονιςμόσ τθσ επιμελθτθριακισ 
νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ”, Μζροσ Β “Εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ”, του ν. 4412/2016 
“Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

(2) Τθν υπ’ αρικ. 81986/ΕΥΘΥ712/31/7/2015 Απόφαςθ Υπουργοφ Οικονομίασ , Υποδομϊν, Ναυτιλίασ και 
Τουριςμοφ (ΦΕΚ 1822/τ.Β /́24-8-2015) «Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα 
του ΕΣΡΑ 2014 - 2020 - Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων 
ΕΣΡΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ - Διαδικαςία ενςτάςεων επί των 
αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

(3) Τθν Υπ’ αρ. 304881-ΥΔ1244/6-4-2016 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου 
των Ρρογραμμάτων Συνεργαςίασ του Στόχου «ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΔΑΦΙΚΘ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ», 

(4) Τθ με αρ. πρωτ. 134453/23-12-2015 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2857/τ. Βϋ/28-12-2015) «υκμίςεισ για τισ πλθρωμζσ 
των Δαπανϊν του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων – ΡΔΕ (Τροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ 
Κ.Υ.Α. 46274/26-9- 2014 (Φ.Ε.Κ. 2573/τ. Βϋ))», 

(5) Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020 , 
(6) Τθν με αρ. 57654 (Β’1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 
(7) του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

(8) του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1, 
(9) τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 

16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 
(10) του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 
(11) του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ 
με κλιρωςθ», 
(12) του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 
(13) του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ», 
(14) του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ των 
άρκρων 7 και 13 ζωσ15, 
(15) του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”, 
(16) του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  
(17) του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 
(18) τθσ με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεφχοσ Β') Απόφαςθσ του Τπ. Οικονομίασ & 
Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
(19) To νόμο 4605/2019 περί τθν «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία (ΕΕ) 2016/943 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 8θσ Ιουνίου 2016 ςχετικά με τθν προςταςία τθσ  
τεχνογνωςίασ και των επιχειρθματικϊν πλθροφοριϊν που δεν ζχουν αποκαλυφκεί (εμπορικό απόρρθτο) από 
τθν παράνομθ απόκτθςθ, χριςθ και αποκάλυψι τουσ (EEL 157 τθσ 15.6.2016) - Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ 
του ζργου του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και άλλεσ διατάξεισ.» ςχετικά με τισ αλλαγζσ του ν 
4412/2016 ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 
(20) των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
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αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά 
παραπάνω. 
(21) Τθσ με αρικ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν 
«Κατάρτιςθ, τιρθςθ και λειτουργία του Μθτρϊου μελϊν επιτροπϊν διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων ζργων, μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν 
(Μθ.Μ.Ε.Δ.) τθσ παρ. 8 (θ) του άρκρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπωσ τροποποιικθκε με τθν όμοια 
απόφαςθ ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511). 
(22) Τθσ με αρικ. 50844/11-5-2018 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Συγκρότθςθ και 
οριςμόσ μελϊν γνωμοδοτικισ επιτροπισ επί τθσ επάρκειασ των λθφκζντων επανορκωτικϊν μζτρων 
οικονομικϊν φορζων προσ απόδειξθ τθσ αξιοπιςτίασ τουσ» (ΥΟΔΔ279), όπωσ τροποποιικθκε με τθν όμοια 
απόφαςθ 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441). 
(23) Τθ με αρ. 301962/MA5044 4θ Ρρόςκλθςθ του Ρρογράμματοσ Ευρωπαϊκισ Συνεργαςίασ «ΕΛΛΑΔΑ-

ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020» με ςυγχρθματοδότθςθ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ,  

(24) Το υπ. αρ. 2/20-2-2019 Ρρακτικό τακτικισ ςυνεδριάςεωσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του 

Επιμελθτθρίου Άρτασ περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτο Ρρόγραμμα με τίτλο «Smart energy saving, energy 

upgrade and energy efficiency models in public buildings by using advanced Information and Communications 

Technology (ICT) and Building Management Systems (BMS)» και ακρωνφμιο "SMENSWICT", 

(25) Τo από 07-08-2019 εταιρικό ςυμφωνθτικό (Partnership agreement) του ζργου«Smart energy saving, 

energy upgrade and energy efficiency models in public buildings by using advanced Information and 

Communications Technology (ICT) and Building Management Systems (BMS)» και ακρωνφμιο "SMENSWICT" , 

(26) Το υπ. αρ. 7/29-07-2019 Ρρακτικό τακτικισ ςυνεδριάςεωσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του 

Επιμελθτθρίου Άρτασ περί αποδοχισ ζνταξθσ τθσ πράξθσ και εξουςιοδότθςθ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ για τθ 

λιψθ αποφάςεων ςτο πλαίςιο τθσ διαχείριςθσ και παρακολοφκθςθσ τθσ υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ με τίτλο 

“SMENSWICT”,  

(27) Το από 05-09-2019 ςυμφωνθτικό (subsidy contract - A4 – 1.3 - 10) του ζργου «Smart energy saving, 

energy upgrade and energy efficiency models in public buildings by using advanced Information and 

Communications Technology (ICT) and Building Management Systems (BMS)» και ακρωνφμιο "SMENSWICT", 

(28) Τθν αρ. πρωτ. 97151/27-09-2019 απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ περί ζνταξθσ 

ςτο ΡΔΕ, ςτθ ΣΑΕΡ-518/6 του ζργου με ακρωνφμιο “SMENSWICT” (κωδ. Ζργου 2019ΕΡ51860003), 

(29) Το υπ. Αρ. 9/23-10-2019 Ρρακτικό τακτικισ ςυνεδριάςεωσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του 

Επιμελθτθρίου Άρτασ περί Αποδοχισ απόφαςθσ ζνταξθσ ςτο ΡΔΕ 2019 τθσ Ρράξθσ με τίτλο ««Smart energy 

saving, energy upgrade and energy efficiency models in public buildings by using advanced Information and 

Communications Technology (ICT) and Building Management Systems (BMS)» και ακρωνφμιο "SMENSWICT", 

τθ ςυγκρότθςθ ομάδασ ζργου, τον οριςμό Διαχειριςτι Ζργου ΡΔΕ και τθν εγγραφι τθσ πράξθσ ςτον 

προχπολογιςμό του Επιμελθτθρίου Άρτασ, 

(30) τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν του ν. 3548/2007 (Α’ 68)  
«Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ 
διατάξεισ», 
(31) Ο ν. 3310/2005 “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ  τθσ διαφάνειασ και  τθν αποτροπι  καταςτρατθγιςεων κατά 
τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” (Α' 30), όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για 
τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ..,  το π.δ. 82/1996  (Α 66) 
«Ονομαςτικοποίθςθ ων μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ 
ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», θ κοινι 
απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ υπ’ αρικμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) ςχετικά με τα 
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του Ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε  με το Ν.3414/2005’’, , 
κακϊσ και θ απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν υπ’ αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 
1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ”. 
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(32) Το υπ. Αρικμ. Ρρωτ. 11/ 01-02-2021 Ρρωτογενζσ Αίτθμα για διάκεςθ πίςτωςθσ για τθν παροχι 

υπθρεςιϊν «Μελζτεσ υποςτιριξθσ Επιμελθτθρίου Άρτασ ςτα πλαίςια τθσ πράξθσ SMENSWICT» (ΑΔΑΜ: 

21REQ008147903) 

(33) Το υπ. Αρικμ. 2/10-02-2021 Ρρακτικό τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ του Επιμελθτθρίου Άρτασ, περί 

ζγκριςθσ των τευχϊν τθσ διακιρυξθσ.  

(34) Τθν υπ’ αρ. πρωτ. 34/17-02-2021 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (ΑΔΑΜ: 21REQ008151238 & ΑΔΑ: 

6ΝΝ1469ΘΛ4-1Φ0)  

(35) Τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ του ζργου 

 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργειαδιαγωνιςμοφ 
 

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα γραφεία του Επιμελθτθρίου Άρτασ, Δ/νςθ: Κ.Αιτωλοφ & Ν. 
Ρριοβόλου, Τ.Κ.: 47132, Άρτα, τθν 17/03/2021, ϊρα 13:00 μ.μ. (θμερομθνία και χρόνοσ διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ & ζναρξθ αποςφράγιςθσ προςφορϊν), ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ. 
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ θμερομθνία διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ, δθλαδι 17/03/2021 και ϊρα 13:00 μ.μ.. 
Κατά  το ανωτζρω  διάςτθµα  οι υποψιφιοι δφνανται να  υποβάλλουν  τισ προςφορζσ τουσ 
αυτοπροςϊπωσ ι µζςω νοµίµωσ εξουςιοδοτθμζνου εκπροςϊπου ςτθν επιτροπι διενζργειασ του 
διαγωνιςµοφ, θ οποία κα τισ αποςφραγίςει. Οι προςφορζσ µε όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία δφναται να 
ςταλοφν ταχυδρομικά ι µε άλλον τρόπο ςτο Επιμελθτιριο μζχρι και τθν προθγουμζνθ εργάςιμθ θµζρα 
τθσ διεξαγωγισ του διαγωνιςµοφ και ϊρα 13.00µ.µ ςτθ Διεφκυνςθ: Κ. Αιτωλοφ & Ν. Ρριοβόλου, Τµιµα 
Ρρωτοκόλλου (4οσ όροφοσ), Τ. Κ. 47132. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν κα γίνεται αποδεκτι καµία 
προςφορά. 
Μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ προςφορϊν κα ξεκινιςει θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ, ενϊπιον τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 
Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα θμζρα, θ 
αποςφράγιςθ και θ καταλθκτικι θμερομθνία αντίςτοιχα μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με 
απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ. Θ απόφαςθ αυτι κοινοποιείται εγγράφωσ, δζκα τουλάχιςτον 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία, ςε όςουσ οικονομικοφσ φορείσ ζλαβαν τα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, και αναρτάται ςτο ΚΘΜΔΘΣ και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου. Αν και ςτθ νζα αυτι 
θμερομθνία δεν καταςτεί δυνατι θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν, μπορεί να οριςκεί και νζα 
θμερομθνία, εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δφο προθγοφμενων εδαφίων. 

 

1.6 Δθμοςιότθτα 
 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ). 
Θ περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του 
άρκρου2  του  Ν.  3861/2010,  αναρτικθκε  ςτο  διαδίκτυο,  ςτον ιςτότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr 
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Επιμελθτθρίου. 
Θ Διακιρυξθ με τα παραρτιματά τθσ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) : www.e-artas.gr ςτισ 15/03/2021. 

 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

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

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.e-artas.gr/
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ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ 

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 
 

 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που 
αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 
 
2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Για παραλαβι των τευχϊν ι μζρουσ αυτϊν οι ενδιαφερόμενοι απευκφνονται ςτθν ανακζτουςα αρχι 
ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ epimelitirio@e-artas.gr αναφζροντασ και τα ςτοιχεία του 
ενδιαφερόμενου.  
 
2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Σχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων κακϊσ και οποιαςδιποτε πλθροφορίασ υποβάλλονται, το 
αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.  
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων 
πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται 
για τθν παραλαβι των προςφορϊν. 
β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι 
των αλλαγϊν. 
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 
 
2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 
εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984(Αϋ188). 
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί τοζγγραφο. 
Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα από τθν 
αρμόδια αρχι τθσ αλλοδαπισ και κα φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013), και θ μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων 
μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε 
από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ., και 36 παρ. 2 γ) του Κϊδικα Δικθγόρων 
(Ν4194/2013), είτε από ορκωτό  μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι 
τζτοια υπθρεςία. 
Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το 
πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ 
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επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53, 
36 παρ. 2 γ) του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται και ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν 
ελλθνικι. 
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

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

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

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

Για το υπόδειγμα τθσ εγγυθτικισ καλισ εκτζλεςθσ βλζπε ςχετικό Ραράρτθμα. 

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

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 
 

 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα 
ςε: 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και 
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων. 
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2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 
του Ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι 
προςφοράσ. Σε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ μορφι πρζπει να είναι 
τζτοια που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ 
κοινοπραξία). 
3. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ 
4. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 
 
2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

Δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
 
2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ 

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

 

2.2.3.1 Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ: 
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), 
β)   δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν   
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 
τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L  
192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα, 
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το 
ν. 2803/2000 (Αϋ 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 
13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι 
αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, 
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ  ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 
νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ166), 
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν 
πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, 
κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 
15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ215). 
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε 
τελεςίδικθ αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
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και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων 
αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ θ, (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 
κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 
καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  
2.2.3.2 Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
α) Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν 
εκνικι νομοκεςία ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο 
προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του 
που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ. 
β) Πταν θ ανακζτουςα αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί 
ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία 
λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ 
νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), 
όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι 
«πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ 
ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, 
οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό αα' και ββ' κυρϊςεισ 
πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 
2.2.3.3 Κατ’ εξαίρεςθ δεν προβλζπεται ο μθ αποκλειςμόσ για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων, 
εφόςον ςυντρζχουν επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ 
του περιβάλλοντοσ δεν εφαρμόηονται οι παράγραφοι 1 και 2. Κατ’ εξαίρεςθ, όταν ο αποκλειςμόσ είναι 
ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο προςφζρων ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται 
λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο 
εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
προςφοράσ, δεν εφαρμόηεται θ παράγραφοσ 2. 
2.2.3.4 Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ: 
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, 
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί 
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται 
ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε 
εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο 
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οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του 
λειτουργίασ, 
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, 
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ, 
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ, 
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο 
πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ 
πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, 
τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ, 
(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του, για το οποίο του 
επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ 
2.2.3.4 Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν 
του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ 
2.2.3.5 Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται 
ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2.β. και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να 
αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο 
ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ 
φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ 
του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον 
οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω 
δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 
2.2.3.6 Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 
Εάν θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, ορίηεται ότι ςτισ 
περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.1 Θ περίοδοσ αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία 
τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ και ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 ςτα τρία (3) ζτθ 
από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 
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2.2.3.7 Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 
74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Κριτιρια Επιλογισ 
 
2.2.4 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται 
να αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα (ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν κ.λπ.) ςυναφι με το 
αντικείμενο τθσ παροφςασ υπθρεςίασ. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι 
ζγκριςθ ι να είναι μζλθ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι 
υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι 
διακζτουν τθν ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ1 ι να τουσ καλζςει να προβοφν 
ςε ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου 
επαγγζλματοσ. 

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

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Δεν απαιτείται 
 
2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται επί ποινι αποκλειςμοφ να ζχουν ςχετικι εμπειρία που να 
αποδεικνφεται από τθν υλοποίθςθ τουλάχιςτον ενόσ ζργου αντίςτοιχου αντικειμζνου με το υπό 
ανάκεςθ Ζργο.  
Για τθν απόδειξθ τθσ παραπάνω τεχνικισ ικανότθτασ οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 
• Συμπλθρωμζνο πίνακα ζργων, ςυνοδευόμενο από βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ ι πρωτόκολλα 
παραλαβισ ζργων (ςτθν περίπτωςθ ζργων ιδιωτικοφ τομζα, αρκεί θ υποβολι Υ/Δ του υποψθφίου περί 
τθσ ολοκλιρωςθσ των εν λόγω ζργων) 

 

Α/Α ΠΔΛΑΣΗ 
ΣΙΣΛΟ 
ΔΡΓΟΤ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 
ΔΚΣΔΛΔΗ 

ΔΡΓΟΤ     
(από- έφς) 

Π/Τ 
ΠΑΡΟΤΑ 

ΦΑΗ 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΟΤ / 

ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΣΟ 
ΔΡΓΟ 

ΠΟΟΣΟ 
ΤΜ/ΥΗ 

ΣΟ ΔΡΓΟ 

ΣΟΙΥΔΙΟ 
ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

(ηύπος & 
ημερομηνία) 

         

         

         

    
         

  Δφναται να ςυμμετζχουν μεμονωμζνα ι να ςυμμετζχουν ςε Ομάδα Ζργου, θ οποία κα πρζπει να 
απαρτίηεται από ςτελζχθ, τα οποία κα πρζπει να διακζτουν εργαςιακι εμπειρία ςε πεδία ςυναφι με 

                                                           
1
Ρρβλ. άρκρο 75 παρ 2 ν.4412/2016 
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το αντικείμενο του ζργου. 
         

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Δεν προβλζπεται 
 
2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των 
οποίων ςτθρίηονται. Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον 
αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και 
χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται 
είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ . 
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 
 
2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 
 
2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν 

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: 

α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςθσ, 

προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το 
προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ 
(ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα, το οποίο 
αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ 

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

Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, μπορεί να ηθτθκεί από τουσ 
προςφζροντεσ  να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά τθσ επόμενθσ παραγράφου, όταν αυτό 
απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 
Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) υπογράφεται από το φυςικό/- ά πρόςωπο/-α, τα 
οποία είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό και 
κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τον οικονομικό φορζα, ςυμπεριλαμβανομζνων των διατάξεων περί 
προςταςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. (Ρρβλ. Κανονιςμό (ΕΕ) 2017/6 & Κατευκυντιρια 
Οδθγία 15 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ.). Σε περίπτωςθ που περιςςότερα πρόςωπα, ςφμφωνα με τα παραπάνω ζχουν 
υποχρζωςθ υπογραφισ του ΤΕΥΔ, υπογράφουν ςτο Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ του ίδιου (και όχι 
διαφορετικοφ για κάκε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ. 
To Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (TEΥΔ) δεν είναι υποχρεωτικό να φζρει θμερομθνία 
ταυτόςθμθ με αυτι τθσ υπογραφισ του, θ οποία όμωσ πρζπει να είναι εντόσ των τελευταίων τριάντα 
(30) θμερολογιακϊν θμερϊν πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 
To Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (TEΥΔ) υπογράφεται από τα φυςικά πρόςωπα αν 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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πρόκειται για ατομικι επιχείρθςθ και τον κατά περίπτωςθ εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα. Ωσ 
εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα, για τθν εφαρμογι του εν λόγω άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του 
κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο 
φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για 
ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ . 
Δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα Κζντρα 
Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν (Κ.Ε.Ρ.). 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ 
τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, 
κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου 
ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν 
λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.  
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, 
αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ 
ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε 
κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό 
φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ 
διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 ν.4412/2016 
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 
Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

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

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν2. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 
Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 οι 
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 
α) για τθν παράγραφο 2.2.2.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, 
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ 
του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου 
του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.2.1, 
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ  
Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι 

                                                           
2
Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ του 

ν.4605/2019. 
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δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν 
υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ 
φορζα. Το πιςτοποιθτικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι 
απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό 
ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν 
προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ 
αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.4, το ζγγραφο ι το 
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου 
δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ 
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. 
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα 
ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.2.1 και 
2.2.2.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.4. 
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 
γ)Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.2.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να 
προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε 
χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 
Αν κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ δεν είναι δυνατι θ ζκδοςθ του 
πιςτοποιθτικοφ από τθν ςυγκεκριμζνθ Υπθρεςία, αυτό αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ κατ’ 
εφαρμογι τθσ παρ. 2 του άρκρου 80 του Ν.4412/2016.  
δ) για τθν παράγραφο 2.2.2.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.   
B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) όλοι οι προςφζροντεσ  οικονομικοί  φορείσ  προςκομίηουν,  επί 
ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ, εντόσ του φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», 
πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ 
εγκατάςταςθσ με αναγραφι τθσ δραςτθριότθτασ που απαιτεί θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό κακϊσ και 
εκτφπωςθ των ςτοιχείων μθτρϊου/επιχείρθςθσ από τθν προςωποποιθμζνθ πλθροφόρθςθ του 
TAXISNET.GR με τουσ κωδικοφσ δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ. 
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του 
Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ 
εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί 
τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα 
κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του 
ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα 
που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό 
ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ 
Β.3. Δεν απαιτείται απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 
2.2.5 
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Β.4 Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν: 
1) Συμπλθρωμζνο πίνακα ζργων, ςυνοδευόμενο από βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ ι πρωτόκολλα 
παραλαβισ ζργων (ςτθν περίπτωςθ ζργων ιδιωτικοφ τομζα, αρκεί θ υποβολι Υ/Δ του υποψθφίου 
περί τθσ ολοκλιρωςθσ των εν λόγω ζργων) 
2) Βιογραφικά ςθμειϊματα για τα μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου που τεκμθριϊνουν τθ δθλωκείςα γενικι 
και ειδικι επαγγελματικι εμπειρία 
3) Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ για τα μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου ςφμφωνα με τα πρότυπα του οικείου 
Ραραρτιματοσ 
Β.5. Δεν προβλζπεται απόδειξθ ςυμμόρφωςισ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 
Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ  που  ο  οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ 
Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα 
ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ 
οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του 
οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 
Τα αποδεικτικά τθσ παραγράφου Β6 δεν υποβάλλονται ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ, υποβάλλονται 
μόνο από τον προςωρινό ανάδοχο ςτο φάκελο «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ». 
Τα απαιτοφμενα ςτοιχεία δθλϊνονται ςτο ΤΕΥΔ κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 
Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από 
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ 
που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII 
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ  
πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον 
αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ. 
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν 
λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω 
κατάλογο. 
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ 
όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το 
πιςτοποιθτικό. 
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. 
Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με 
τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ 
πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπόαυτό. 
Τεχνικι Ρροςφορά 
Θ τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με το Ραράρτθμα A και κα πρζπει να περιλαμβάνει τα εξισ:  
• Τεχνικι προςφορά, θ οποία πρζπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω κεφάλαια επαρκϊσ 
αναλυμζνα: 
 Αντίλθψθ του οικονομικοφ φορζα αναφορικά με το αντικείμενο και τισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και το ευρφτερο πλαίςιο ςτο οποίο εντάςςεται θ προκθρυςςόμενθ ςφμβαςθ και το ζργο 
SMENSWICT 
 Τεκμθριωμζνθ πρόταςθ, κακϊσ και επαρκισ ανάλυςθ και εξειδίκευςθ των μεκοδολογιϊν, των 
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τεχνικϊν και των εργαλείων που κα χρθςιμοποιιςει ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ 
 Eπαρκισ και ορκολογικι ανάλυςθ των υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ ςε πακζτα εργαςίασ, 
δραςτθριότθτεσ και παραδοτζα 
 Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα 

 Αναλυτικό Βιογραφικό ςθμείωμα – Ρροφίλ Οικονομικοφ Φορζα 
 
Οικονομικι Ρροςφορά 
Θ Οικονομικι προςφορά των υποψθφίων κα περιλαμβάνει τα ποςά ςε ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου 
ΦΡΑ) και κα πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ ςφμφωνα με το 
Ραράρτθμα Β. 
Σε περίπτωςθ που θ προςφερόμενθ τιμι με ΦΡΑ υπερβαίνει το μζγιςτο καταβαλλόμενο ποςό θ 
προςφορά του ςυμμετζχοντα κα απορρίπτεται. 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ υπογράφονται από το προςφζροντα (ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου από 
τον νόμιμο εκπρόςωπο) και δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ. Οι ενϊςεισ 
οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωςθ 
δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, Κατά τα λοιπά (όςον αφορά 
το τφπο των δικαιολογθτικϊν) ιςχφει ο ν, 4250/2014 αναφορικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ 
υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων και 
διευκρινίηονται δε ςχετικά τα εξισ: 
-  Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των 
πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ 
υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περ, α' τθσ παρ, 2 του άρκρ. 1 του ν. 4250/2014, Θ παραπάνω ρφκμιςθ 
δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (πχ πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, κλπ) για τα 
οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ επικυρωμζνων «αντιγράφων, 
-  Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ και ζχουν 
επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρ. 36 παρ, 2 β' του Κϊδικα Δικθγόρων (ν, 
4194/2013), Σθμειϊνεται ότι δεν Θίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν οι απαιτιςεισ υποβολισ 
δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ 
ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ. 
- Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από 
αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων, τα οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρ. 36 παρ, 2 β' του Κϊδικα Δικθγόρων *ν, 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από 
τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και  φορείσ τθσ περίπτωςθσ 
α' τθσ παρ. 2 του άρκρ. 1 του ν, 4250/2014. 
- Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι 
νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ 
διαγωνιηομζνουσ. 
 

 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ 
 

 

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

Θ ανάδειξθ αναδόχου για το ςφνολο του ζργου κα γίνει με ςυνοπτικό Διαγωνιςμό του άρκρου 117 του 
Ν.4412/2016 και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 86 και 117 του Ν. 
4412/2016 
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Θ επιλογι των κριτθρίων του παρόντοσ άρκρου τίκενται ςυμφϊνωσ του άρκρου 86 του Ν. 4412/16 
(άρκρο 67 παρ. 2 ςτοιχ. β’ τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ) - για τθν επιλογι του αναδόχου, εκπορεφεται εκ 
τθσ αναγκαιότθτασ τιρθςθσ κρίςιμων παραγόντων υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ υπό ανάκεςθ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ, ςυνδεόμενων ευκζωσ με το κυρίωσ αντικείμενο υπθρεςιϊν για τθν διαςφάλιςθ τθσ 
βζλτιςτθσ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ. 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία με βάςθ το περιεχόμενο του φακζλου Τεχνικισ 
Ρροςφοράσ που κα υποβάλουν οι διαγωνιηόμενοι, εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων: 

 
 

Κριτιριο Ρεριγραφι Συντελεςτισ 
Βαρφτθτασ 

Κ1 Θ ολοκλθρωμζνθ αντίλθψθ του οικονομικοφ φορζα αναφορικά 
με το αντικείμενο και τισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και το 
ευρφτερο πλαίςιο ςτο οποίο εντάςςεται θ προκθρυςςόμενθ 
ςφμβαςθ και το ζργο SMENSWICT 

30% 

Κ2 Θ τεκμθριωμζνθ πρόταςθ, κακϊσ και θ επαρκισ ανάλυςθ και 
εξειδίκευςθ των μεκοδολογιϊν, των τεχνικϊν και των εργαλείων 
που κα χρθςιμοποιιςει ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ 

30% 

Κ3 Θ επαρκισ και ορκολογικι ανάλυςθ των υπθρεςιϊν τθσ 
ςφμβαςθσ ςε πακζτα εργαςίασ, δραςτθριότθτεσ και παραδοτζα, 
κακϊσ και το ρεαλιςτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ ζργου 

20% 

Κ4 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίθςθσ 20% 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ 
100% 

 
 

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν 
2.3.2.1 Βακμολόγθςθ τεχνικισ προςφοράσ 

Θ αξιολόγθςθ κα γίνει με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
Ρροςφορά. Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικισ άποψθσ Ρροςφοράσ, θ Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ κα προβεί ςτα ακόλουκα:  

• Αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν για όςεσ Ρροςφορζσ δεν ζχουν 
απορριφκεί κατά τον ζλεγχο των Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ και Ελαχίςτων Ρροχποκζςεων 
Συμμετοχισ  

• Αξιολόγθςθ των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν (Διαμόρφωςθ του ςυγκριτικοφ κόςτουσ κάκε 
Ρροςφοράσ) για όςεσ Ρροςφορζσ δεν ζχουν απορριφκεί ςε προθγοφμενο ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ  

• Κατάταξθ των Ρροςφορϊν για τθν τελικι επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από Οικονομικι άποψθ 
Ρροςφοράσ με βάςθ τον ακόλουκο τφπο:  

Λj = 90*(Βj/Βmax) + 10*(Kmin/Kj)  

• Βj= Συνολικι Βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ j  

• Βmax= Συνολικι Βακμολογία που ζλαβε θ καλφτερθ Τεχνικι Ρροςφορά  

• Κmin= Το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ με τθ μικρότερθ τιμι  

• Κj= Το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ j  

• Λj= Το αποτζλεςμα τθσ ανωτζρω πράξθσ, το οποίο ςτρογγυλοποιείται ςτα δφο δεκαδικά ψθφία.  

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

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

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

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

Β = ς1χΚ1 + ς2χΚ2 +……+ςνχΚν (όπου: «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν 
και ιςχφει ς1+ς2+..ςν=1).  

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

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

 
2.3.2.2 Βακμολόγθςθ οικονομικισ προςφοράσ 
Oι οικονομικζσ προςφορζσ βακμολογοφνται ςε εκατονταβάκμια κλίμακα και θ βακμολογία ΣΟΡn τθσ 
οικονομικισ προςφοράσ ΟΡn του κάκε (n) διαγωνιηόμενου, ευνοϊντασ τισ υψθλότερεσ εκπτϊςεισ με 
βάςθ τον παρακάτω τφπο 

ΣΟΡn = 100**1 – (ΟΡn)/(ΡΜ)+ 

όπου, ΣΟΡn θ βακμολογία τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ κάκε (n) διαγωνιηόμενου, ΟΡn είναι θ 
οικονομικι προςφορά του κάκε (n) διαγωνιηομζνου άνευ ΦΡΑ και ΡΜ ο ςυνολικά εκτιμϊμενοσ 
προχπολογιςμόσ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ άνευ ΦΡΑ. Θ προκφπτουςα Στακμιςμζνθ Οικονομικι 
Ρροςφορά κα ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο ) δεκαδικό ψθφίο. 

Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ βακμολογίασ τθσ οικονομικισ προςφοράσ ορίηεται ςε 20% 
 
2.3.3.3 Βακμολογία και κατάταξθ προςφορϊν 
Ο τελικόσ βακμόσ αξιολόγθςθσ ΤΒΑ προκφπτει από το άκροιςμα: 

ΤΒΑn = (ΣΤΡn) x 80% + (ΣΟΡn) x 20% 

Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο. 

Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, είναι θ προςφορά του διαγωνιηομζνου με τον 
μεγαλφτερο Τελικό Βακμό Αξιολόγθςθσ. Ο διαγωνιηόμενοσ αυτόσ ανακθρφςςεται προςωρινόσ 
ανάδοχοσ. 
 

2.4 Κατάρτιςθ – Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 
 

 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα Ραραρτιματα τθσ Διακιρυξθσ 
για όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 
από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο.Στθνπροςφορά,απαραιτιτωσπρζπειναπροςδιορίηεταιθζκταςθκαιτοείδοστθσςυμμετο
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χισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ  ζνωςθσ, κακϊσ 
και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν 
2.4.2.1Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 1.5, είτε (α) με 
κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, είτε 
(β) με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τθν ανακζτουςα αρχι είτε 
(γ) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν διεφκυνςθ Κ. Αιτωλοφ & Ν. 
Ρριοβόλου (4οσ όροφοσ) Τ.Κ.: 47132 Άρτα.  
Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ 
γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που 
διεξάγει τον διαγωνιςμό το αργότερο µζχρι και τθν θµζρα τθσ διεξαγωγισ του διαγωνιςµοφ και ϊρα 
13.00µ.µ 
Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που 
αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι 
άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι 
ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. 
 
2.4.2.2 Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο 
πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

Ρροσ τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ Ρροςφορά 
του ….. 

για τθν υπθρεςία: 
«Μελζτεσ υποςτιριξθσ Επιμελθτθρίου Άρτασ ςτα πλαίςια τθσ πράξθσ SMENSWICT» με ανακζτουςα 

αρχι το Επιμελθτιριο Άρτασ» 
και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν 17/03/2021 

 
2.4.2.3 Ο κυρίωσ φάκελοσ αναγράφει το διαγωνιςμό τον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του 
προςφζροντοσ (μεμονωμζνου ι ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου), 
απαραίτθτα ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail). 
Εντόσ του κυρίωσ φακζλου τθσ προςφοράσ υποβάλλονται τα ακόλουκα: 
α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ  φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ»  κατά τα 
οριηόμενα  ςτθν παρ.2.4.3 
β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα 
τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.4.4. Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ 
προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά 
ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ και 
γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ (κλειςμζνοσ με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχκεί χωρίσ να 
καταςτεί τοφτο αντιλθπτό επί ποινι αποκλειςμοφ), με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο οποίοσ 
περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.4.5 τθσ παροφςασ . 
Οι τρεισ ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 
2.4.2.4 Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο πριν από τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά 
παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.1.1 τθσ παροφςασ. 
2.4.2.1. 2.4.2.5 Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 
ςθμειϊνει ςτο πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (θμερομθνία και ακριβι ϊρα που περιιλκε θ 
προςφορά ςτθν κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα αρχι ι που 
κατατζκθκε ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.. 
2.4.2.6 Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, ςε 
περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. 
2.4.2.7 Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ 
νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
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είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ 
τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό 
χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ 
χαρακτθρίηειπλθροφορίεσωσεμπιςτευτικζσ,λόγωφπαρξθστεχνικοφιεμπορικοφαπορριτου,ςτθςχετικιδι
λωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν 
εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται 
για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

 
 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν, επί ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ: 
1) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 
79του ν. 4412/2016,. Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα VΙ). 
το ζντυπο ΣΕΤΔ κα πρζπει να ςυμπλθρωκοφν από τουσ οικονομικοφσ φορείσ τα ακόλουκα μζρθ: 
Μζροσ ΙΙ (Α, Β, Γ, Δ) Μζροσ ΙΙΙ (Α, Β, Γ, Δ) Μζροσ ΙV ( Α1, Β1α, Β1β, Γ1β, Γ2, Γ6, Δ) , και Μζροσ VI. 
2) τα απαραίτθτα ζγγραφα που τεκμθριϊνουν ότι ο υπογράφων τθν τεχνικι προςφορά εκπροςωπεί 
νόμιμα τον υποψιφιο Ανάδοχο.  
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 
Επιπλζον, ςε περίπτωςθ υπεργολαβίασ, οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 
προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που 
προτείνουν.      
 
2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Τεχνικι Ρροςφορά» 
Θ τεχνικι προςφορά που κα υποβάλλει ο κάκε οικονομικόσ φορζασ πρζπει να περιλαμβάνει 
υποχρεωτικά τα παρακάτω κεφάλαια επαρκϊσ αναλυμζνα όπωσ: 
 Αντίλθψθ του οικονομικοφ φορζα αναφορικά με το αντικείμενο και τισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και το ευρφτερο πλαίςιο ςτο οποίο εντάςςεται θ προκθρυςςόμενθ ςφμβαςθ και το ζργο 
SMENSWICT 
 Τεκμθριωμζνθ πρόταςθ, κακϊσ και επαρκισ ανάλυςθ και εξειδίκευςθ των μεκοδολογιϊν, των 
τεχνικϊν και των εργαλείων που κα χρθςιμοποιιςει ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ 
 Eπαρκισ και ορκολογικι ανάλυςθ των υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ ςε πακζτα εργαςίασ, 
δραςτθριότθτεσ και παραδοτζα 
 Δομι, οργάνωςθ και ςτελζχωςθ τθσ Ομάδασ Ζργου, εάν υφίςταται 
 
2.4.5 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό κα πρζπει απαραιτιτωσ και επί ποινι αποκλειςμοφ να 
ςυμπεριλαμβάνουν τον πίνακα του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ V ςυμπλθρωμζνο με τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ ςτθν 
οικονομικι προςφορά τουσ.  

Οι τιμζσ κα δοκοφν ςε Ευρϊ. Ρροςφορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ ςε ΕΥΩ ι που κακορίηουν ςχζςθ 
ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε ΕΥΩ, μπορεί να γίνεται με δφο ι και περιςςότερα δεκαδικά ψθφία (άνευ 
ορίου), εφόςον χρθςιμοποιείται ςε ενδιάμεςουσ υπολογιςμοφσ. Το γενικό ςφνολο ςτρογγυλοποιείται 
ςε δυο δεκαδικά ψθφία, προσ τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψθφίο είναι ίςο ι μεγαλφτερο του πζντε 
και προσ τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πζντε.  
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Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  

Οι τιμζσ τθσ προςφοράσ είναι δεςμευτικζσ για τον Ανάδοχο και κα παραμείνουν ςτακερζσ μζχρι τθ 
λιξθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εναλλακτικζσ προςφορζσ, αντιπροςφορζσ ι προςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

Επιςθμαίνεται ότι ςτθν Τεχνικι και Οικονομικι προςφορά κα πρζπει να αναγράφεται το 
ονοματεπϊνυμο του υπογράφοντοσ και ςε περίπτωςθ εταιρείασ να αποδεικνφεται με τα απαραίτθτα 
ζγγραφα ότι ο υπογράφων εκπροςωπεί νόμιμα τον οικονομικό φορζα (υποψιφιο Ανάδοχο). 

 

2.4.6 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει,  κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοίφορείσ. 
 
2.4.7 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω 
και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και 
τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλου δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, 2.4.4 
(Ρεριεχόμενο φακζλου τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.5. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, 
τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.6. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. 
(Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ, 
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με 
τθν παράγραφο3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, δ) θ οποία είναι εναλλακτικι 
προςφορά, 
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και 
ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων. 
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 
κ)θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΡΟΣΦΟΩΝ  
 

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν 
 

 

3.1.1 Ραραλαβι και εξζταςθ των φακζλων προςφοράσ 

α) Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν 
από τθν ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ. Θ παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί 
και μετά τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω 
του πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ παραλαβισ 
κθρφςςεται επίςθσ από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν 
τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά. 

Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί εν ςυνεχεία αμζςωσ με το πρωτόκολλο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 2.4.2 τθσ 
παροφςασ (ςθμειϊνεται ότι τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και ςτον φάκελο αναγράφεται θ ϊρα και θμζρα 
υποβολισ και θ ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο φάκελο μονογράφεται από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και ςε 
καταφατικι περίπτωςθ μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ και παραλαμβάνει τισ 
προςφορζσ για να τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ. Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ 
δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

β) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν 
τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 1.5. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία 
των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ 
των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υπoβλικθκαν από αυτοφσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 21 του Ν.4412/2016. 

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

α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, κακϊσ 
και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, 
ανά φφλλο. Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα 
υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου. 

 
Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και ςφραγίηονται 
από το παραπάνω όργανο και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και 
υπογράφεται απότοίδιοόργανοκαιφυλάςςεται,προκειμζνουνααποςφραγιςκείςεμεταγενζςτερθ 
θμερομθνία και ϊρα. 

 
β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ των 
τεχνικϊν προςφορϊν και τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τουσ. 
Θ Επιτροπι ςυντάςςει πρακτικό αξιολόγθςθσ τεχνικϊν προςφορϊν και κατατάςςει ςε πίνακα τισ 
προςφορζσ, από τθν προςφορά που πιρε τθν μεγαλφτερθ βακμολογία προσ τθν μικρότερθ. 

 
γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν 
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ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα οριςκεί από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και κα ανακοινωκεί ςτουσ 
ςυμμετζχοντεσ και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν, θ οποία καταχωρείται ςε ςχετικό πρακτικό, 
μαηί με τουσ λόγουσ απόρριψθσ όςων προςφορϊν κρίνονται απορριπτζεσ. Για όςεσ προςφορζσ δεν 
κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α και β οι φάκελοι τθσ οικονομικισ 
προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. 
Θ κατά τα ανωτζρω αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν 
προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά 
τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 
δ) Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 
του Διμου, θ οποία κοινoποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ ανωτζρω 
απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ 

των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ 

Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ 

προςφορζσ. 

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τον ίδιο τελικό βακμό αξιολόγθςθσ 

μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται: ςτθν προςφορά με τθν μεγαλφτερθ 

τακμιςμζνθ Σεχνικι Προςφορά (μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ) 

Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τον ίδιο τελικό βακμό αξιολόγθςθσ και τθν Στακμιςμζνθ 

Οικονομικι Ρροςφορά, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν 

φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 

Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων. 
 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ - Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ 
 

 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, και μετά τθν απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του 
Επιμελθτθρίου και το πζρασ τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ζνςταςθσ , θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί 
εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να 
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ, τα αποδεικτικά 
ζγγραφα νομιμοποίθςθσ, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 
2.2.9.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 τθσ διακιρυξθσ. Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε 
ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. Αν μετά τθν αποςφράγιςθ 
και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν 
ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα 
προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, 
ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ 
ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ. 
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. Θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου απορρίπτεται και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον 
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι 
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα 
των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι 
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι 
όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 
2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ, 
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Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία 
ματαιϊνεται. 
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ 
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ του προςωρινοφ αναδόχου. 
Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να 
προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά 
ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ: Ροςοςτό 15% ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και 
ποςοςτό 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω 
του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό 
ανάδοχο. 
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

 

3.3 Κατακφρωςθ – ςφναψθ ςφμβαςθσ 
 

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

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

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν 
τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ. 

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

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν 
τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον 
προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ ςε βακμολογία προςφορά. 

 

3.4 Ενςτάςεισ 
 

 

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) 
θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Θ 
ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ 
διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν του άρκρου 14 τθσ παροφςασ. Για τον υπολογιςμό τθσ 
προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των 
προςφορϊν. 

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

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

 

4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 

4.1 Εγγυιςεισ 
 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον 
τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο 
τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 
4412/2016. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 

 

4.2 Συμβατικό Ρλαίςιο – Εφαρμοςτζα Νομοκεςία 
 

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

 

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το 
εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ 
και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 
4412/2016. 
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ 
αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 
 

4.4 Υπεργολαβία  

4.4.1 Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω 
ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ 
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του κυρίου αναδόχου κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει 
ςτθν ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ 
χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των 
πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ 
ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω 
ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.. Σε περίπτωςθ διακοπισ 
τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε 
άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν 
ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο 
υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. 

4.4.2 Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ 
υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ 
παραγράφου 2.2.9 τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ 
προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του 
τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται 
οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ.2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω 
λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ. 

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

 

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 
 

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

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

4.6.1 Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων 
που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
δ) ο ανάδοχοσ δεν εκτελεί τισ υπθρεςίεσ ι κακυςτερεί αδικαιολόγθτα τθν εκτζλεςι τουσ.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ 
 

5.1.1 Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί εφ’ άπαξ μετά από τθν παράδοςθ κάκε 
παραδοτζου. Ριο αναλυτικά ο Ανάδοχοσ κα λάβει το 100 % του προβλεπόμενου ποςοφ μετά από τθν 
παράδοςθ του παραδοτζου 5.1.2 και το 100 % του προβλεπόμενου ποςοφ μετά από τθν παράδοςθ του 
παραδοτζου 5.1.3. 

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

Ενδζχεται, ςε περίπτωςθ μθ επαρκοφσ διακζςιμου ποςοφ ςτο λογαριαςμό του ζργου που κα τθρεί θ 
Ανακετοφςα Αρχι, οι πλθρωμζσ να γίνονται αμζςωσ μετά τθν καταβολι χρθμάτων από τθν Αρχι 
Ρλθρωμισ του ζργου ςτθν Ανακετοφςα Αρχι και εφόςον βζβαια ζχει ολοκλθρωκεί θ ςχετικι 
διαδικαςία παράδοςθσ-παραλαβισ που αφορά ςτθν εκάςτοτε δόςθ και ζχουν τθρθκεί οι 
προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ ζνταξθσ ςτον προχπολογιςμό τθσ κάκε δόςθσ. Σε περίπτωςθ που τα 
διακζςιμα χριματα επαρκοφν για πλθρωμι μζρουσ τθσ δόςθσ του Αναδόχου, τότε κα καταβάλλεται 
ςτον Ανάδοχο το διακζςιμο ποςό και το υπόλοιπο  κα εξοφλείται μόλισ υπάρξει διακζςιμο ποςό ςτον 
λογαριαςμό του ζργου. 

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

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

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

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

 
 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου -Κυρϊςεισ 
 

5.2.1 Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με 
όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 6.2.τθσπαροφςασ. 
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν: 
α) το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα 
που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
β) Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ 
του αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
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5.2.2 Αν το ςυμβατικό είδοσ φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ 
χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του 
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε 
εκπρόκεςμα. 
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων 
υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των 
υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ 
ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα 
διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, 
αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ -παράδοςθσ. 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα 
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 
 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων 
 

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

 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

 

6.1 Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
 

6.1.1 Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν 
Επιτροπι Ραραλαβισ Υπθρεςιϊν θ οποία και κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο του 
Διμου για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ 
και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ 
τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και 
παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016. 

6.1.2 Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
ωσ επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ δφνανται να 
ορίηονται και άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ 
φορζων, ςτουσ οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε 
αυτι τθν περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ, κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με 
ειςιγθςθ του επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ 
και εντολζσ προσ τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

6.2 Διάρκεια Σφμβαςθσ 
 

6.2.1 Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μζχρι 31/08/2021 
(θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του κυρίωσ ζργου)με δυνατότθτα αυτοδίκαιθσ παράταςθσ ςε περίπτωςθ 
παράταςθσ του κυρίωσ ζργου και για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν παράταςθ του κυρίωσ ζργου. 

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

 

6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 
 

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, 

Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ μπορεί  να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. 

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

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

Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι 
του, θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο 
των 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι 
τθν απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 

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

6.4 Απόρριψθ ςυμβατικϊν υπθρεςιϊν – Αντικατάςταςθ 
 

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

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

Δεν προβλζπεται αναπροςαρμογι τιμισ 
 

6.6 Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου 
 

6.6.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα 
για ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι 
δφναται να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, 
ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτερο βαρϊν ςυμβάςεων. 
6.6.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί 
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία 
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε 
οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ 
διατάξεισ νόμου, θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να 
αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ τουΑΚ. 
6.6.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται 
να προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε 
υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ). 
 

 
Άρτα, 03/03/2021 

 

 
 

Ο Ρρόεδροσ του Επιμελθτθρίου Άρτασ 
 
 
 
 

Ιωάννθσ Γκολομάηοσ
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ  
 

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ 
Σφμβαςθσ 

 

ΜΕΟΣ Α - ΡΕΙΓΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Συνοπτικι Ρεριγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ τθσ Α.Α. Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Επιμελθτιριο, είναι Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου (Ν.Ρ.Δ.Δ.) που 
ανικει ςτον ευρφτερο δθμόςιο τομζα και διακζτει οικονομικι και λειτουργικι αυτοτζλεια. 
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 
Θ Ανακζτουςα Αρχι αποτελεί Ζνωςθ εμπόρων, βιομθχάνων, βιοτεχνϊν και επαγγελματιϊν που δρουν 
μζςα ςτθν περιφερειακι ενότθτα Άρτασ. Αποτελεί ςυμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο τθσ 
πολιτείασ, ςτθρίηει τουσ επιχειρθματίεσ για κζματα οικονομικοφ, αναπτυξιακοφ και οργανωτικοφ 
περιεχομζνου και ταυτόχρονα, επιμελείται τθν τιρθςθ του Μθτρϊου των επωνυμιϊν, των ειδικϊν 
μθτρϊων και εκδίδει πιςτοποιθτικά προζλευςθσ των εξαγομζνων προϊόντων. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Απαιτήςεισ και Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ 
Θ Ρράξθ «SMART ENERGY SAVING,  ENERGY UPGRADE AND ENERGY EFFICIENCY MODELS IN PUBLIC 

BUILDINGS BY USING ADVANCED INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) AND 

BUILDING MANAGEMENT SYSTEMS (BMS)» - «SMENSWICT»  αναπτφςςει και υλοποιεί τεχνολογικζσ 

καινοτόμεσ παρεμβάςεισ ςε δθμοτικζσ υποδομζσ με ςτόχο τθν ενςωμάτωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ 

και τθσ χριςθσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ επιτυγχάνοντασ τθ  μετάβαςθ προσ μια οικονομία 

χαμθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα.  

Οι προβλεπόμενεσ παρεμβάςεισ άπτονται  τθσ ζξυπνθσ διαχείριςθσ τθσ ενζργειασ, τθσ χριςθ 

ανανεϊςιμων πθγϊν και τθσ εφαρμογισ εξοπλιςμοφ περιοριςμζνθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο 

ςτόχο τθσ βζλτιςτθσ λειτουργικισ απόδοςθσ.  

Θ παροφςα υπθρεςία για τθ ςφνταξθ των αναγκαίων μελετϊν προμικειασ εξοπλιςμοφ ενεργειακισ 

αναβάκμιςθσ αφορά ςτθν υποςτιριξθ των υπθρεςιϊν του Επιμελθτθρίου Άρτασ ςτα πλαίςια τθσ 

ςυμμετοχισ του ςτθν εταιρικι ςχζςθ του SMENSWICT, ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ υλοποίθςθ των 

προβλεπόμενων προμθκειϊν – παραδοτζων που προβλζπονται ςτο κτίριο που εδράηεται το 

Επιμελθτιριο Άρτασ.  

Αναγκαιότθτα των υπθρεςιϊν εξωτερικοφ ςυμβοφλου αποτελεί θ απαίτθςθ τθσ ολοκλθρωμζνθσ 

δθμοπράτθςθσ των προβλεπόμενων προμθκειϊν με ςτόχο παραδοτζα υψθλισ ποιότθτασ ςφμφωνα με 

τισ απαιτιςεισ του Ρρογράμματοσ, παράλλθλα με τον ςχεδιαςμό και τθν οργάνωςθ των απαιτοφμενων 

δραςτθριοτιτων και πόρων προκειμζνου να επιτευχκεί θ υλοποίθςθ τουσ εντόσ των προτεινόμενων 

χρονοδιαγραμμάτων, λαμβάνοντασ υπόψθ το ςφνολο των λοιπϊν παραμζτρων ςχεδιαςμοφ (κόςτοσ 

τεχνικά χαρακτθριςτικά κτλ). 
Οι υπθρεςίεσ του εξωτερικοφ ςυνεργάτθ απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ των κάτωκι υπθρεςιϊν: 

Παραδοτζο 5.1.2: Στρατθγικό ςχζδιο οικοδόμθςθσ ενεργειακϊν κοινοτιτων ςτα διοικθτικά όρια του 
Διμου  Άρτασ. 

Παραδοτζο 5.1.3: Μελζτθ προμικειασ εξοπλιςμοφ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ του κτιρίου όπου 
ςτεγάηεται το Επιμελθτιριο Άρτασ τθσ πράξθσ SMENSWICT. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο Ανάδοχοσ καλείται να 
εκπονιςει ολοκλθρωμζνεσ μελζτεσ  για  τισ προβλεπόμενεσ προμικειεσ εξοπλιςμοφ ενεργειακισ 
αναβάκμιςθσ του κτιρίου όπου εδράηεται το Επιμελθτιριο Άρτασ κακϊσ και τθ ςφνταξθ των αναγκαίων 
τευχϊν δθμοπράτθςθσ για τθν ανάδειξθ των αναδόχων υλοποίθςθσ. Οι μελζτεσ κα ενςωματϊνουν τισ 
βζλτιςτεσ καινοτόμεσ τεχνολογικζσ εφαρμογζσ, ποιοτικά χαρακτθριςτικά, και τα ενδεδειγμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ για τθν επιλογι των αναδόχων υλοποίθςθσ. Αναλυτικότερα: 

 Α.  Υπθρεςίεσ ςφνταξθσ μελετϊν προμικειασ εξοπλιςμοφ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ και διαχείριςθσ 
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ςτο   κτίριο που εδράηεται το Επιμελθτιριο Άρτασ για τθν:  

Α.1. Ρρομικεια κεντρικοφ ςυςτιματοσ ελζγχου κτιρίων (BMS)  

Τα Συςτιματα ∆ιαχείριςθσ Κτθρίων (BMS) ι πλζον ςυςτιματα Ενεργειακισ ∆ιαχείριςθσ Κτθρίων 
(Building Energy Management System – BEMS) χαρακτθρίηουν ζνα κτιριο ωσ “ζξυπνο” και πράςινο 
ενεργειακά.  
Θ εγκατάςταςθ τουσ ςε μικρά ι μεγάλα κτίρια κάνει τθν διαχείριςθ των Θ/Μ εγκαταςτάςεων του 
κτιρίου τθσ εγκατάςταςθσ, φιλικι και εφκολθ προσ τον χριςτθ, λόγω τθσ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ 
από ζνα ςθμείο, κεντρικά, με γραφικι απεικόνιςθ ςε θλεκτρονικό υπολογιςτι ∆ίνει τθν δυνατότθτα 
εποπτείασ όλων των Θ/Μ εγκαταςτάςεων του κτιρίου, ϊςτε κάκε ςτιγμι να είναι γνωςτι θ κατάςταςι 
τουσ. 
Για τθν βζλτιςτθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ προβλζπεται θ εγκατάςταςθ Κεντρικοφ Συςτιματοσ Ελζγχου 
(BMS) (Building Management System) ςτο κτίριο τθσ παροφςασ πρόταςθσ για τον ζλεγχο και τθν 
ενεργειακι διαχείριςθ των θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων των κτιρίων, το οποίο κα αναλάβει 
από ζνα θ περιςςότερα ςθμεία τον ζλεγχο και τθν εποπτεία του κλιματιςμοφ (κζρμανςθ – ψφξθ και 
αεριςμοφ) με τθ ςφγκριςθ τθσ εξωτερικισ κερμοκραςίασ με τισ απαιτοφμενεσ κερμοκραςίεσ χϊρων, 
λαμβάνονται αποφάςεισ για τθν λειτουργία λεβιτων, ψυκτϊν, κλιματιςτικϊν μονάδων, ανεμιςτιρων, 
αντλιϊν ι οποιαςδιποτε άλλθσ ςυςκευισ που εμπλζκεται ςτο ςφςτθμα κερμάνςεωσ / κλιματιςμοφ. 
Θα πρζπει να υπάρχει θ δυνατότθτα προγραμματιςμοφ του ςυςτιματοσ ςε θμερθςία, εβδομαδιαία και 
ετιςια βάςθ, με διαφορετικά προγράμματα λειτουργίασ κακθμερινϊν / αργιϊν. Ειδικά προγράμματα 
λειτουργίασ κα αναλαμβάνουν τθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ απαιτοφμενθσ ενζργειασ, τθν κυκλικι εναλλαγι 
λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων (duty cycling), τθ βζλτιςτθ εκκίνθςθ, ςταμάτθμα τθσ εγκαταςτάςεωσ, 
προκειμζνου να διατθρθκοφν οι απαραίτθτεσ κερμοκραςιακζσ ςυνκικεσ (optimum start-stop). 
∆υνατότθτα Καταγραφισ ωρϊν λειτουργίασ τθσ θλεκτρικισ και τθσ κερμικισ κατανάλωςθσ ζτςι ωςτε 
να γίνουν νζεσ ςτοχευμζνεσ δράςεισ εξοικονόμθςθσ. Εποπτεία τθσ ομαλισ λειτουργίασ των τρίτων 
ςυςτθμάτων, αναγγελία και καταγραφι ενδεχόμενθσ βλάβθσ. 
Ο χειριςτισ του ςυςτιματοσ κα πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα ςε πραγματικό χρόνο να προβεί ςε 
άμεςθ λιψθ αποφάςεων και ενεργειϊν, για όλο το κτίριο.  
Οι ενζργειεσ αυτζσ μπορεί να είναι προκακοριςμζνεσ ςτο κεντρικό ςφςτθμα ελζγχου ι να λαμβάνονται 
ςτιγμιαία από τον χειριςτι του ςυςτιματοσ, μετά από κατάλλθλεσ ενδείξεισ από το κομμάτι εποπτείασ 
(π.χ. περίπτωςθ βλάβθσ. 
Το ςφςτθμα κα πρζπει να δίνει τθν δυνατότθτα για ςυγκζντρωςθ και καταγραφι πλθροφοριϊν, ςε 
προκακοριςμζνα χρονικά διαςτιματα (θμζρα, εβδομάδα, μινα, χρόνο), ϊςτε να λθφκοφν οι βζλτιςτεσ 
αποφάςεισ για τθν λειτουργία του κτιρίου.  
Να ελαχιςτοποιεί το κόςτοσ λειτουργίασ του κτιρίου, κάτι που επιταχφνεται με τθν ςυνεχι 
παρακολοφκθςθ όλων των εγκαταςτάςεων. 
Ο Σκοπόσ λειτουργίασ και τα πλεονεκτιματα ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ είναι : 

 Κεντρικι Διαχείριςθ (management) και εποπτεία των θλεκτρικϊν και υδραυλικϊν (κερμικϊν και 
ψυκτικϊν) εγκαταςτάςεων των κτιρίων από τθν οκόνθ ενόσ και μόνο υπολογιςτι, ανά περίπτωςθ. 

 Ζγκαιρθ διάγνωςθ ι και πρόγνωςθ βλαβϊν και φκορϊν του εξοπλιςμοφ τθσ εγκατάςταςθσ. 

 Αυτοματοποίθςθ των διαφόρων λειτουργιϊν πετυχαίνοντασ εκτόσ των προθγοφμενων τθ μείωςθ 
του χρόνου απαςχόλθςθσ ι επζμβαςθσ ςτο ςφςτθμα το το προςωπικό. 

 Ζλεγχοσ των εςωτερικϊν ςυνκθκϊν άνεςθσ. 

 Εξοικονόμθςθ χρόνου και χριματοσ για τθ ςυντιρθςθ 

Α.2 Ρρομικεια φωτοβολταικϊν ςυςτθμάτων  

Θ τοποκζτθςθ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων αποτελεί τθν πλζον «κακαρι» μορφι ενζργειασ. Θ 
τοποκζτθςι τουσ ςτο προαναφερόμενο κτίριο κα αποτελζςει μια πρωτοπόρα δράςθ ςτθν Ρεριφζρεια 
τθσ Θπείρου και ειδικότερα ςτα γεωγραφικά όρια τθσ Άρτασ. 
Θ γεωγραφικι κζςθ του κτιρίου παρζχει τθ δυνατότθτα τθσ αξιοποίθςθσ των φωτοβολταικϊν 
ςυςτθμάτων ςτο ζπακρον λόγω τθσ υψθλισ θλιοφάνειασ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ. 
Επιγραμματικά τα πλεονεκτιματα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πρόταςθσ είναι : 
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 Τεχνολογία φιλικι ςτο περιβάλλον: δεν προκαλοφνται ρφποι από τθν παραγωγι θλεκτρικισ 
ενζργειασ. 

 Θ θλιακι ενζργεια είναι ανεξάντλθτθ ενεργειακι πθγι. 

 Θ λειτουργία του ςυςτιματοσ είναι ολοςχερϊσ ακόρυβθ. 

 Τα φωτοβολταϊκά ζχουν ςχεδόν μθδενικζσ απαιτιςεισ ςυντιρθςθσ και μεγάλθ διάρκεια ηωισ. 
Κατά τθ φάςθ τθσ  μελζτθσ εφαρμογισ κα διευκρινιςτεί το ακριβζσ μζγεκοσ των προτεινόμενων προσ 
τοποκζτθςθ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων με κατά ελάχιςτον κατά κτίριο τα 10 Kw. Επίςθσ κα 
εξαντλθκοφν όλεσ οι νομοκετικζσ δυνατότθτεσ ζτςι ϊςτε το ςφςτθμα να μπορεί να πραγματοποιεί 
ενεργειακό ςυμψθφιςμό τθσ παραγόμενθσ από το Φ/Β ςφςτθμα ενζργειασ με τθν καταναλιςκόμενθ 
ςτισ εγκαταςτάςεισ του αυτοπαραγωγοφ, ο οποίοσ διενεργείται ςε ετιςια βάςθ. 
Θ κείμενθ νομοκεςία τθσ Ελλάδασ επιτρζπει ςε αυτοπαραγωγοφσ που είναι νομικά πρόςωπα δθμοςίου 
ι ιδιωτικοφ δικαίου που επιδιϊκουν κοινωφελείσ ι άλλουσ δθμοςίου ενδιαφζροντοσ ςκοποφσ γενικισ, 
τθν εφαρμογι εικονικοφ ενεργειακοφ ςυμψθφιςμοφ. 
Να ςθμειωκεί πωσ, με τον εικονικό ενεργειακό ςυμψθφιςμό (virtual net metering) δίνεται θ 
δυνατότθτα θ παραγόμενθ πλεονάηουςα θλεκτρικι ενζργεια από κάκε φωτοβολταϊκό ςφςτθμα να 
ςυμψθφίηεται και με άλλεσ παροχζσ θλεκτροδότθςθσ (καταναλϊςεισ) πζραν τθσ θλεκτρικισ παροχισ 
ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνο το φωτοβολταϊκό ςφςτθμα. Με τον τρόπο αυτό γίνεται εξοικονόμθςθ 
ενζργειασ και ςε άλλεσ καταναλϊςεισ (αντλιοςτάςια, δθμοτικοφσ φωτιςμοφσ, κοινωφελείσ δομζσ), 
μειϊνοντασ ζτςι τισ δαπάνεσ για θλεκτρικι ενζργεια και κατ’ επζκταςθ των εκπομπϊν CO2. Ζτςι το 
Επιμελθτιριο  κα επιτφχει ςθμαντικά ενεργειακά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφζλθ. 

Α.3 Ρρομικεια φωτιςτικϊν μειωμζνθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ 

Θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ των ςυςτθμάτων φωτιςμοφ ςτουσ χϊρουσ του Επιμελθτθρίου δεν είναι 
ικανοποιθτικι. Οι ςτάκμεσ φωτιςμοφ δεν είναι ςφμφωνεσ με τα προτεινόμενα αποδεκτά επίπεδα των 
ευρωπαϊκϊν προδιαγραφϊν και επίςθσ θ καταναλιςκϊμενθ ενζργεια είναι ιδαίτερα μεγάλθ.  
Ο φωτιςμόσ ςτουσ χϊρουσ εντόσ του κτιρίου πραγματοποιείται με φωτιςτικά φκοριςμοφ είτε οροφισ 
είτε ορυκτισ ίνασ, ανάλογα με τον χϊρο που βρίςκονται. Κάποια από αυτά είναι τετράγωνα (60Χ60mm) 
και κάποια άλλα είναι ορκογϊνια με διάφορεσ διαςτάςεισ (από 1 ζωσ και 1,5 μζτρο μικοσ).  
Ο φωτιςμόσ ςτουσ χϊρουσ εκτόσ των κτιρίων πραγματοποιείται με μερικοφσ προβολείσ νατρίου. 
Κατά τθ φάςθ τθσ μελζτθσ τθσ πρόταςθσ κα πρζπει να πραγματοποιθκεί ολοκλθρωμζνθ μελζτθ 
φωτοτεχνίασ θ οποία κα προςδιορίηει τα ακριβι χαρακτθριςτικά των νζ0νω φωτιςτικϊν ςωμάτων. 
Επιπλζον, θ μελζτθ κα γίνει με γνϊμονα να επιλεγοφν λαμπτιρεσ που ζχουν ακριβϊσ ίδιεσ διαςτάςεισ 
με τα παλιά και να είναι τζτοιου τφπου ϊςτε να εξαςφαλίηεται και θ εφκολθ αντικατάςταςθ τουσ 
κακϊσ και θ κατά το δυνατόν λιγότερθ εργαςία. 
Θ επιλογι τθσ ιςχφοσ των λαμπτιρων κα γίνει με βάςθ το μζγεκοσ και τθ χριςθ του εκάςτοτε χϊρου 
ϊςτε τα φωτοτεχνικά αποτελζςματα τθσ ςτάκμθσ lux και φωτεινισ ομοιομορφίασ να εναρμονίηονται με 
τισ τιμζσ που ορίηουν τα διεκνι και κατά επζκταςθ πρότυπα. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ αντικατάςταςθ 
των λαμπτιρων εξωτερικοφ φωτιςμοφ με ςφγχρονουσ λαμπτιρεσ κα μπορεί να αναδείξει περιςςότερο 
και τισ αρχιτεκτονικζσ όψεισ του Επιμελθτθρίου Άρτασ. 
Τα πλεονεκτιματα τθσ παρζμβαςθσ είναι εμφανι: 

 Αποτελεί επζμβαςθ με άμεςο και εμφανζσ, μετριςιμο αποτζλεςμα. 

 Αποςβζνεται ιδιαίτερα γριγορα. 

 Θ εφαρμογι τθσ δεν είναι χρονοβόρα και δεν προκαλεί δυςχζρειεσ ςτθν ομαλι λειτουργία των 
κτιρίων, ακολουκϊντασ τον κατάλλθλο προγραμματιςμό εργαςιϊν. 

 Το τελικό αποτζλεςμα του ςυςτιματοσ φωτιςμοφ κα είναι καλφτερο ςε ςχζςθ με τθν 
υφιςτάμενθ κατάςταςθ. 

 Επιτυγχάνονται οι ςτάκμεσ φωτιςμοφ, οι οποίεσ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικζσ από τθ φφςθ λειτουργίασ 
των κτιρίων. 

 Θ μείωςθ τθσ καταναλωκείςασ ενζργειασ ςτο ςφςτθμα φωτιςμοφ κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ 
αντιςτοιχεί ςε αντίςτοιχθ μείωςθ τθσ θλεκτρικισ κατανάλωςθσ του ςυςτιματοσ κλιματιςμοφ των 
χϊρων του κτιρίου του Επιμελθτθρίου Άρτασ. 

Α.4 Ρρομικεια ςυςτθμάτων θλιακισ κζρμανςθσ δθμοτικϊν κτιρίων 
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Θ θλιακι κζρμανςθ είναι ζνασ οικονομικόσ και άκρωσ αποδοτικόσ τρόποσ κζρμανςθσ του κτιρίου όπου 

εδράηεται το Επιμελθτιριο Άρτασ κακϊσ ζτςι κα καλφπτεται επαρκϊσ το κτίριο με μειωμζνθ 

επιβάρυνςθ ςτο περιβάλλον και παράλλθλα με αυξθμζνθ απόδοςθ. 

Α.5Ρρομικεια κεντρικϊν ςυςτθμάτων αντλίασ κερμότθτασ 

Θ προμικεια κεντρικϊν ςυςτθμάτων αντλίασ κερμότθτασ κρίνεται απαραίτθτθ για το κτίριο του 

Επιμελθτθρίου Άρτασ κακϊσ θ αντλία κερμότθτασ είναι μία ςυςκευι θ οποία αντλεί περίπου τα 3/4 τθσ 

ενζργειασ που αποδίδει τελικά ςτο χϊρο μασ από το περιβάλλον, και για το υπόλοιπο χρθςιμοποιεί 

θλεκτρικι ενζργεια. Γι’ αυτό το λόγο θ αντλία κερμότθτασ ζχει βακμό απόδοςθσ (COP) περίπου 4. 

Θ αντλία κερμότθτασ προςλαμβάνει ενζργεια μζςω ειδικοφ εναλλάκτθ από το εξωτερικό περιβάλλον 

και με τθ βοικεια του ςυμπιεςτι αυξάνει τθ κερμοκραςία του ψυκτικοφ μζςου (φρζον) ςε τζτοιο 

βακμό ζτςι ϊςτε να ηεςτάνει το νερό ι τον αζρα που κα καταλιξει ςτον χϊρο μασ. Θ χριςθ τουσ 

ενδείκνυται ςε περιοχζσ με εφκρατο κλίμα, όπωσ είναι το κλίμα τθσ Ελλάδασ όπου λειτουργοφν με τθν 

μζγιςτθ δυνατι οικονομία. 

Οι ανωτζρω μελζτεσ κα αποτελοφνται από τα κάτωκι τεφχθ:  

Τεφχοσ 1. Τεχνικι Ζκκεςθ / Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ . 

Τεφχοσ 2. Ρροχπολογιςμόσ προμικειασ εξοπλιςμοφ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ και διαχείριςθσ  

Θ ςφνταξθ των ανωτζρω μελετϊν κα λάβει υπ’ όψιν τα υφιςτάμενα χαρακτθριςτικά του  κτιρίου 

Β. Υπθρεςίεσ ςφνταξθσ των τευχϊν δθμοπράτθςθσ για τισ προμικειεσ τθσ παρ. Α με αντικείμενο για 

τουσ Διαγωνιςμοφσ. 

Β.1 Υποςτιριξθ ςφνταξθσ ειςθγιςεων προσ τα αρμόδια όργανα λιψθσ αποφάςεων για τυχόν 

απαιτοφμενεσ ενζργειεσ λιψθσ αποφάςεων που αφοροφν τθν υλοποίθςθ των προμθκειϊν 

Β.2 Σφνταξθ ςχεδίων τευχϊν δθμοπράτθςθσ και προςαρμογι ςτισ προδιαγραφζσ που ορίηονται από το 

Ρρόγραμμα  INTERREG IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece – Albania 2014 – 2020” 

Γ. Σφνταξθ Τεχνικισ ζκκεςθσ τεκμθρίωςθσ τθσ επίτευξθσ των επιμζρουσ προβλεπόμενων δεικτϊν 

εκροϊν τθσ Ρράξθσ SMENSWICT  που αντιςτοιχοφν  ςε κάκε επιμζρουσ προμικεια εξοπλιςμοφ και 

δράςθ που προβλζπεται με τθ  ςυμμετοχι του Επιμελθτθρίου Άρτασ ςτθν Ρράξθ SMENSWICT. 

Μεκοδολογία υλοποίθςθσ 

Ομάδα Ζργου/Σχιμα Διοίκθςθσ τθσ Σφμβαςθσ 
Για τθ ςυμμετοχι τουσ, οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται ςε πεδία ςχετικά με το αντικείμενο των μελετϊν. 
Διάρκεια ςφμβαςθσ-Χρόνοι παράδοςθσ 
Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ και διαρκεί μζχρι και τθν λιξθ του 
ζργου SMENSWICT, ιτοι 31/08/2021 με ενδεχόμενο παράταςθσ και ςε κάκε περίπτωςθ αφοφ 
προθγθκεί θ ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, από τθν αρμόδια 
Επιτροπι Ραραλαβισ. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτα άρκρα 221, 217 του ν.4412/2016. 
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ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΕΝΕΓΕΙΩΝ 

Ομάδα Φάςεισ Ζργου Διάρκεια 

1 
Σφνταξθ Στρατθγικοφ ςχεδίου οικοδόμθςθσ ενεργειακϊν 
κοινοτιτων ςτα διοικθτικά όρια του Διμου Άρτασ. 

Ζωσ 31/08/2021 (με 
ενδεχόμενο 
παράταςθσ) 

2 Α.  Υπθρεςίεσ ςφνταξθσ μελετϊν προμικειασ εξοπλιςμοφ 
ενεργειακισ αναβάκμιςθσ και διαχείριςθσ ςτο   κτίριο που 
εδράηεται το Επιμελθτιριο Άρτασ  
 

 Εντόσ ςαράντα 
θμερϊν (40) από τθν 

υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ 

2 

Β. Υπθρεςίεσ ςφνταξθσ τευχϊν δθμοπράτθςθσ  
Εντόσ δφο (2) μθνϊν 

από τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ  

2 Γ. Σφνταξθ Τεχνικισ ζκκεςθσ τεκμθρίωςθσ τθσ επίτευξθσ των 
επιμζρουσ προβλεπόμενων δεικτϊν εκροϊν τθσ Ρράξθσ 
SMENSWICT  που αντιςτοιχοφν  ςε κάκε επιμζρουσ 
προμικεια εξοπλιςμοφ και δράςθ που προβλζπεται με τθ  
ςυμμετοχι του Επιμελθτθρίου Άρτασ ςτθν Ρράξθ 
SMENSWICT. 

Ζωσ 31/08/2021 (με 
ενδεχόμενο 
παράταςθσ) 

 
 

Υπεργολαβία 
Βλ. παράγραφο 4.4 τθσ παροφςασ  
Τόποσ υλοποίθςθσ/παράδοςθσ Άρτα, Επιμελθτιριο Άρτασ 
Ραραδοτζα-Διαδικαςία Ραραλαβισ/Ραρακολοφκθςθσ 
Βλζπε παράγραφο 3. Ραραδοτζα Συμβοφλου τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ τθσ παροφςασ υπθρεςίασ 
Τροποποίθςθ Σφμβαςθσ 
Βλ. παράγραφο 4.5 τθσ παροφςασ 
 
ΜΕΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Χρθματοδότθςθ 
Βλζπε παράγραφο 1.2 τθσ παροφςασ 
Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ με ςυμμετοχι και ςτισ δφο περιπτϊςεισ μελετϊν ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ : 
24.193,54  € Φ.Ρ.Α.-Κρατιςεισ-δικαιϊματα τρίτων-επιβαρφνςεισ 
Βλζπε παράγραφο5.1 Τρόποσ πλθρωμισ τθσ παροφςασ 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΥΔ_v1.0_42-18 

(επιςυνάπτεται ςε θλεκτρονικι μορφι (doc) 

 
ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ– Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 
Ρροσ: 

ΕΡΙΜΕΛΗΤΗΙΟ ΑΤΑΣ 

Διεφκυνςθ: Κ. Αιτωλοφ & Ν. Ρριοβόλου, Τ. Κ. 47100 ΑΤΑ 
 
Κατόπιν τθσ υπϋ αρικμ πρωτ. 223/03-03-2021 Διακιρυξθσ για τθν επιλογι αναδόχου για τθν παροχι 
υπθρεςιϊν «Μελζτεσ υποςτιριξθσ Επιμελθτθρίου Άρτασ ςτα πλαίςια τθσ πράξθσ “SMENSWICT”», 
υποβάλλουμε τθν ακόλουκθ οικονομικι προςφορά: 

 

Ομάδα 
Ρεριγραφι 

Ρροςφερόμενθ τιμι  

(χωρίσ ΦΡΑ) 

1 Σφνταξθ Στρατθγικοφ ςχεδίου οικοδόμθςθσ ενεργειακϊν 
κοινοτιτων ςτα διοικθτικά όρια τθσ Άρτασ.  

2 Α.  Υπθρεςίεσ ςφνταξθσ μελετϊν προμικειασ εξοπλιςμοφ 
ενεργειακισ αναβάκμιςθσ και διαχείριςθσ ςτο   κτίριο που 
εδράηεται το Επιμελθτιριο Άρτασ  
 

 

2 Β. Υπθρεςίεσ ςφνταξθσ τευχϊν δθμοπράτθςθσ   

2 Γ. Σφνταξθ Τεχνικισ ζκκεςθσ τεκμθρίωςθσ τθσ επίτευξθσ των 
επιμζρουσ προβλεπόμενων δεικτϊν εκροϊν τθσ Ρράξθσ 
SMENSWICT  που αντιςτοιχοφν  ςε κάκε επιμζρουσ 
προμικεια εξοπλιςμοφ και δράςθ που προβλζπεται με τθ  
ςυμμετοχι του Επιμελθτθρίου Άρτασ ςτθν Ρράξθ 
SMENSWICT. 

 

 ΣΥΝΟΛΟ  

 ΦΡΑ  

 Γενικό Σφνολο  

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ, ……………………….. 

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙV – ΜΕΛΕΤΗ ΥΡΗΕΣΙΑΣ 
(επιςυνάπτεται ςε θλεκτρονικι μορφι pdf) 

 
 

ΡΑΑΤΗΜΑ V - Υπόδειγμα βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ ςυμμετζχοντα ι/και μελϊν ομάδασ 
ζργου 

 
 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ 

 

ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

Δπώνσμο:  Όνομα:  

Παηρώνσμο:  Μηηρώνσμο:  

Ημερομηνία Γέννηζης:  Σόπος Γέννηζης:  

Σηλέθφνο:  E-mail:  

Fax:  

Γιεύθσνζη Καηοικίας:  

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  

Όνομα Ιδρύμαηος Σίηλος Πηστίοσ / Μεηαπηστιακού Διδικόηηηα Ημερομηνία Απόκηηζης Σίηλοσ 

    

    

    

ΓΛΧΑ ΑΝΣΙΛΗΦΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ 

ΛΟΓΟ 

ΓΡΑΠΣΟ 

ΛΟΓΟ 

    

    

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑΣΔΛΔΥΟΤ 

(ζηο προηεινόμενο, από ηον σπουήθιο Ανάδοτο, ζτήμα διοίκηζης Έργοσ) 

 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

 

Έργο (ή Θέζη) Δργοδόηης 
Ρόλος και Καθήκονηα 

ζηο Έργο (ή Θέζη) 

Περίοδος  
(από - έφς) 
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Έργο (ή Θέζη) Δργοδόηης 
Ρόλος και Καθήκονηα 

ζηο Έργο (ή Θέζη) 

Περίοδος  
(από - έφς) 
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ΡΑΑΤΗΜΑ VI - Υποδείγματα ΥΔ ςυμμετζχοντα ι/και μελϊν ομάδασ ζργου 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια ηων ζηοιτείων ποσ σποβάλλονηαι με ασηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγτθεί με βάζη ηο αρτείο άλλων 
σπηρεζιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνσμο:  

Όνομα και Επώνσμο Παηέρα:   

Όνομα και Επώνσμο Μηηέρας:  

Ημερομηνία γέννηζης(2):   

Σόπος Γέννηζης:  

Αριθμός Δεληίοσ Σασηόηηηας:  Σηλ:  

Σόπος Καηοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΣΚ:  

Αρ. Σηλεομοιοηύποσ 
(Fax):  

Δ/νζη Ηλεκηρ. 
Σατσδρομείοσ(Εmail):  

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο

3
, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 

22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 

 ζπκκεηέρσ σο Τπεύζπλνο Έξγνπ/ Αλαπιεξσηήο Τπεύζπλνο Έξγνπ/ Μέινο Οκάδαο Έξγνπ θ.ιπ. ζηελ Οκάδα 
Έξγνπ ηεο εηαηξείαο/ έλσζεο εηαηξεηώλ ……………………………. ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηνλ ππ’ αξηζκό 
πξσηνθόιινπ …… δηαγσληζκό κε ηίηιν «Παξνρή ππεξεζηώλ γηα Μειέηεο ππνζηήξημεο Δπηκειεηεξίνπ Άξηαο ζην 
πιαίζην ηνπ έξγνπ SMENSWICT γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Παθέηνπ Δξγαζίαο 5» ην νπνίν εληάζζεηαη ζην INTERREG 
IPAIICROSS – BORDERCOOPERATIONPROGRAMME"GREECE - ALBANIA 2014-2020", ζπλνιηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ 30.000,00 € πνπ έρεη πξνθεξύμεη ην Δπηκειεηήξην Άξηαο θαη έρσ ιάβεη πιήξε γλώζε ησλ όξσλ 
απηνύ ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα 

 ηα ζηνηρεία ηνπ ππνβαιιόκελνπ βηνγξαθηθνύ κνπ ζεκεηώκαηνο είλαη αιεζή θαη αθξηβή 

 δεζκεύνκαη γηα ηε ζπλεξγαζία κνπ κε ηελ σο άλσ εηαηξεία/ έλσζε εηαηξεηώλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο 
ηνπελ ιόγσ έξγνπ θαη ζε πεξίπησζε απνρώξεζεο κνπ νθείισ λα ηελ ελεκεξώζσ ηξηάληα (30) εκέξεο λσξίηεξα

4
 

 
 
 
 

Θμερομθνία 
 
 
 

Ο/Θ Δθλϊν-οφςα 

 
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. 
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε 
θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο 
βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαηκε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ VΙΙ - Υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ 
 

Δθδόηεο (Ολνκαζία Σξάπεδαο, ππνθαηάζηεκα, Σειέθσλν επηθνηλσλίαο, fax) : 

Ηκεξνκελία έθδνζεο : 

Πξνο ηελ (Πιήξε ζηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο) : 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ .......................... ΓΙΑ ΠΟΟ XXXXXX ΔΤΡΧ 

 

1. Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπόκαζηε κε ηελ παξνύζα επηζηνιή ξεηά, αλέθθιεηα θαη 
αλεπηθύιαθηα, επζπλόκελνη απέλαληη ζαο εηο νιόθιεξν θαη σο απηνθεηιέηεο, κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 

εσρώXXXXXX θαη νινγξάθσο XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ππέξ ηεο 

εηαηξείαο…………………………ή ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ησλ εηαηξεηώλ 
α)………………………..β)………………………… αηνκηθά θαη γηα θάζε κία από απηέο θαη σο αιιειέγγπα 
θαη εηο νιόθιεξν ππόρξεσλ κεηαμύ ηνπο, εθ ηεο ηδηόηεηαο ηνπο σο κειώλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, γηα 
ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο από …………/………… ζύκβαζεο πνπ αθνξά ζηελ ππ' αξ. πξση. 
……./………. Γηαθήξπμε πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ ηνπ Φνξέα ζαο κε ηίηιν: «Παξνρή ππεξεζηώλ ζην 

πιαίζην ηνπ έξγνπ Παξνρή ππεξεζηώλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ Ραροχι Υπθρεςιϊν Εξωτερικοφ 
Εμπειρογνϊμονα ςτο πλαίςιο του ζργου SMENSWICT για τθν υλοποίθςθ του Ρακζτου Εργαςίασ 5». 

2. Παξαηηνύκαζηε ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα από ηελ έλζηαζε ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο δηδήζεσο από ην 
δηθαίσκα πξνβνιήο ελαληίνλ ζαο όισλ ησλ ελζηάζεσλ ηνπ πξσηνθεηιέηε αθόκε θαη ησλ κε 
πξνζσπνπαγώλ θαη ηδηαίηεξα νπνηαζδήπνηε άιιεο έλζηαζεο ησλ άξζξσλ 852 - 855, 862 - 864 θαη 866 – 
869 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα, όπσο θαη από ηα δηθαηώκαηα καο πνπ ηπρόλ απνξξένπλ από ηα άξζξα απηά. 

3. ε πεξίπησζε πνπ απνθαλζείηε κε ηελ ειεύζεξε θαη αδέζκεπηε θξίζε ζαο ηελ νπνία ζα καο 
γλσζηνπνηήζεηε, όηη ε (εηαηξεία) …………………………. δελ εθπιήξσζε ηελ ππνρξέσζε ηεο πνπ 
πεξηγξάθεηαη ζην αλσηέξσ ζεκείν 1, ζαο δειώλνπκε όηη αλαιακβάλνπκε κε ηελ παξνύζα επηζηνιή, ηελ 
ξεηή ππνρξέσζε λα ζαο θαηαβάινπκε, ρσξίο νπνηαδήπνηε από κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή 
έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο, νιόθιεξν ή κέξνο ηνπ πνζνύ ηεο 
εγγύεζεο, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζαο θαη εληόο πέληε (5) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία πνπ καο ην 
δεηήζεηε. 

4. Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ππόςε εγγύεζεο δελ απαηηείηαη θακία εμνπζηνδόηεζε ή ελέξγεηα ζπγθαηάζεζεο 
ηεο (εηαηξείαο)................ νύηε ζα ιεθζεί ππόςε νπνηαδήπνηε ηπρόλ έλζηαζε ή επηθύιαμε ή πξνζθπγή 
απηήο ζηε δηαηηεζία ή ζηα δηθαζηήξηα, κε αίηεκα ηελ κε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ή ηελ ζέζε 
απηήο ππό δηθαζηηθή κεζεγγύεζε. 

5. αο δειώλνπκε αθόκε όηη ε ππόςε εγγύεζε καο, ζα παξακείλεη ζε πιήξε ηζρύ κέρξη λα επηζηξαθεί ζ’ 
εκάο ε παξνύζα εγγπεηηθή επηζηνιή, καδί κε έγγξαθε δήισζε ζαο όηη καο απαιιάζζεηε από ηελ ππόςε 
εγγύεζε. Μέρξη ηόηε, ζα παξακείλνπκε ππεύζπλνη γηα ηελ άκεζε θαηαβνιή ζ’ εζάο ηνπ πνζνύ ηεο 
εγγύεζεο. 

Ο ρξόλνο ηζρύνο ηεο εγγπεηηθήο απηήο ζα παξαηαζεί εθόζνλ δεηεζεί από ηελ Τπεξεζία ζαο πξηλ από 
ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

6. Βεβαηνύκε όηη όιεο νη ηζρύνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Σξάπεδαο καο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζην 
Γεκόζην θαη ΝΠΓΓ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο, δελ ππεξβαίλνπλ ην όξην πνπ έρεη θαζνξηζηεί από 
ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

7. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγπεηηθήο, ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ 
πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 

 




