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                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

         ΑΘΗΝΑ, 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 

                                                                                               ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2342/10.07.2018 

 

 

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 3/2018 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν. 4409/2016 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 € ΜΗ ΣΥΜΠΕΡ. Φ.Π.Α. 

CPV: 76000000-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.) 
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 132944701000   Α.Φ.Μ. 997181327  Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

Δημητρίου Μάργαρη 18, Αθήνα 115 25 
Τηλ. 210-6717591 

E-mail : offshoresafety@greekhydrocarbons.gr 
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                                          ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. (ΕΔΕΥ ΑΕ) 

ΑΡ.ΠΡΩΤ./ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 

     2342/10-07-2018 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών αξιολόγησης 

Κοινοποίησης Σχεδιασμού του Ν. 4409/2016 

 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Δημητρίου Μάργαρη 18, Αθήνα, Τ.Κ. 115 25 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: Παροχή Υπηρεσιών  

CPV: 
76000000-3 (Υπηρεσίες σχετιζόμενες με τη βιομηχανία 

πετρελαίου και φυσικού αερίου) 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας -τιμής 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται 

σε 45.000,00€ μη συμπερ. Φ.Π.Α. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δέκα (10) εβδομάδες 

 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Πέμπτη, 26/07/2018 και ώρα 10:00 π.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ         ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Πέμπτη, 26/07/2018 και ώρα 13:00  μ.μ. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Εκατόν ογδόντα (180)  ημέρες   

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΣΤΟΝ  ΙΣΤΟΧΩΡΟ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

10/07/2018 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ    ΣΤΟ    ΚΗΜΔΗΣ     10/07/2018 

 
 

 

 

 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε.: 

Λαμβάνοντας υπόψη:   
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1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), 

2. Το Ν. 4013/2011 «Περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 

204/Α/15-9-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

3. Το  Ν. 3886/2016 (ΦΕΚ 173/Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 

89/665/ΕΟΚ», 

4. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 

5. Το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και 

την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 151/Α), 

6.  Το ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών 

Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 

Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

7. Το Π.Δ. 14/2012 (ΦΕΚ 21/Α) «Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας με την 

επωνυμία «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων Α.Ε (ΕΔΕΥ Α.Ε) στην 

αγγλική Hellenic Hydrocarbon Resources Management SA (H.H.R.M S.A) – Κατάρτι− 

ση καταστατικού αυτής», 

8. Την υπ’ αριθμόν οικ. 6854/2016 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας (ΦΕΚ 491/Β) «Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και 

Διαχείρισης της “Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων Α.Ε. – ΕΔΕΥ 

ΑΕ”», 

9. Την Οδηγία 2013/30/ΕΕ Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και 

φυσικού αερίου και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ, 

10. Το Ν. 4409/2016 «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες 

έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.Δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις», 

11. Το υπ’ αριθμόν 2305/05.07.2018 Πρωτογενές Αίτημα, 

12. Την υπ’ αριθμόν 595/10.07.2018 Έγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης 

 

προβαίνει σήμερα σε προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με γραπτές 

σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 

αξιολόγησης Κοινοποίησης Σχεδιασμού του Ν. 4409/2016, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 

της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 
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για το ως άνω έργο διάρκειας δέκα (10) εβδομάδων ανέρχεται στο ποσό των 

σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΔΕΥ του έτους 

2018. 

 

Η παρούσα Διακήρυξη, δεδομένου ότι πρόκειται για σύμβαση κάτω των ορίων, θα 

δημοσιευτεί, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(www.eprocurement.gov.gr), στην ιστοσελίδα της ΕΔΕΥ 

(www.greekhydrocarbons.gr), περίληψη αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

(https://diavgeia.gov.gr). 

 

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να ζητούν  περισσότερες  πληροφορίες  και 

διευκρινίσεις αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

offshoresafety@greekhydrocarbons.gr.  

1. Αντικείμενο του Έργου: 

Αντικείμενο της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας αποτελεί η  ανάδειξη 

Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει να συνδράμει την ΕΔΕΥ στην αξιολόγηση μίας (1) 

Κοινοποίησης Σχεδιασμού του Ν. 4409/2016 (άρθρα 11 παρ.1γ & 3, Παράρτημα 1 - 

Μέρος 1). 

Συγκεκριμένα ο υποψήφιος Ανάδοχος πρόκειται να  συνεργαστεί με την ΕΔΕΥ, για 

την αξιολόγηση μίας Κοινοποίησης Σχεδιασμού του Ν. 4409/2016, εξετάζοντας τα 

υποβληθέντα με την Κοινοποίηση Σχεδιασμού στοιχεία, ευρισκόμενος σε 

επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, όσες φορές αυτό κριθεί απαραίτητο και 

πάντως έως ότου διευκρινιστούν πλήρως τα κατατεθειμένα με την Κοινοποίηση 

Σχεδιασμού στοιχεία, υπό το πρίσμα της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 

4409/2016. Ο υποψήφιος Ανάδοχος για την εκτέλεση του προαναφερθέντος έργου 

θα λάβει υπόψη τις ειδικότερες διατάξεις του Ν. 4409/2016 καθώς και της σχετικής 

Οδηγίας της ΕΔΕΥ (ROMH AND NOTIFICATION REQUIREMENTS) η οποία έχει 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 

(http://www.greekhydrocarbons.gr/images/docs/romh.pdf) .  

 

Το έργο του υποψηφίου Αναδόχου θα θεωρηθεί περατωμένο κατόπιν έκδοσης 

πορίσματος, με το οποίο θα εισηγείται αιτιολογημένα στην ΕΔΕΥ την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας αξιολόγησης της σχετικής Κοινοποίησης Σχεδιασμού. 

2. Γλώσσα: 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική 

γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 

και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05.10.1961, που 

κυρώθηκε με τον Ν. 1497/1984 (Α’ 188). Ειδικότερα όλα τα δημόσια έγγραφα που 

αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους 

προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νομίμως επικυρωμένα και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική 

υπηρεσία του ΥΠ. ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από Δικηγόρο, είτε από 

ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 

υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημοσίου εγγράφου και 

δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης 

φωτοτυπίας, προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το 

αρμόδιο Προξενείο της Χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο 

με την σφραγίδα “Apostile”  σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 05.10.61. Η 

επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από Δικηγόρο κατά την έννοια τω άρθρων 454 

ΚΠολΔ και 36 παρ.2 περ. γ του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013). 

3. Τόπος – Χρόνος Διενέργειας Του Διαγωνισμού 

 

ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ 

Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. – 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΜΑΡΓΑΡΗ 18, 

ΑΘΗΝΑ, 115 25 

Πέμπτη, 

26/07/2018  

ώρα 10:00 π.μ. 

 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ 

Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. – 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΜΑΡΓΑΡΗ 18, 

ΑΘΗΝΑ, 115 25 

Πέμπτη, 

26/07/2018 

ώρα 13:00 μ.μ. 

 

Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν 

λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Η απουσία του 

υποψηφίου ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του δεν κωλύει το άνοιγμα της 

αντίστοιχης Προσφοράς.  
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4. Δικαίωμα Συμμέτοχης – Κριτήρια Ποιοτικής Προεπιλογής 

4.1. Δικαιούμενοι Συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, 

τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

• Κράτος Μέλος της Ένωσης 

• Κράτος Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 

• Τρίτες Χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η 

υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και  

• Σε τρίτες Χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας 

παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 

θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των 

προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένης νομικής 

μορφής για την υποβολή της προσφοράς. Η ΕΔΕΥ ΑΕ μπορεί να απαιτήσει από τις 

ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένης νομικής μορφής, 

εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

 

4.2. Λόγοι Αποκλεισμού 

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των 

απαιτήσεων του παρόντος άρθρου πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα μέλη της 

ένωσης.  

 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης 

οικονομικών φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

4.2.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από 

τους ακόλουθους λόγους:   

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),   

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης 

της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 

κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 
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2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 

31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 

δίκαιο του οικονομικού φορέα,   

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

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 

27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),   

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-

πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 

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

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,   

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 

με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),   

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

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

εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 

(Α΄ 215 ). 

  

Ο προσφέρων αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 

ελάχιστον τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η 

υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου.   

 

4.2.2. Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με 
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διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία   ή/και  η 

αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο προσφέρων 

έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης.  

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 

τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.   

 

4.2.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

(διαγωνισμό), προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:   

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 

του Ν. 4412/2016. 

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,   

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο 

τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,   

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 

του Ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα,   

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή 

των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να 

θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα,   

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 

δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 

προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις,   
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(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά 

την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας 

των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,   

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) Εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, 

το οποίο θέτει σε αμφιβολία την ακεραιότητά του.  

 

4.2.4. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική 

απόφαση του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται 

αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

(διαγωνισμό).   

5. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Οι προσφέροντες, θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον οκταετή αποδεδειγμένη 

επαγγελματική εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών στον κλάδο της ασφάλειας στην 

υπεράκτια έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων, καθώς και στην εκτίμηση 

επικινδυνότητας (risk assessment). Για την απόδειξη των ανωτέρω, οι προσφέροντες 

θα πρέπει να καταθέσουν κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. συμβάσεις, 

τιμολόγια, βεβαιώσεις, συστατικές επιστολής φορέων στους οποίους παρείχαν 

παρεμφερείς υπηρεσίες κλπ.). Η προαναφερθείσα εμπειρία, αρκεί να συντρέχει στα 

πρόσωπα που θα στελεχώσουν την ομάδα εργασίας για το υπό ανάθεση έργο. Στην 

περίπτωση αυτή, σχετικό έγγραφο στο οποίο θα περιγράφεται η σύσταση της 

ομάδας εργασίας και η επί μέρους εμπειρία εκάστου εκ των μελών της θα πρέπει να 

κατατίθεται με την προσφορά του Οικονομικού Φορέα. 

 

Οι προσφέροντες, δεδομένου ότι η προς αξιολόγηση κοινοποίηση σχεδιασμού, 

αφορά στην νέα εξέδρα της εταιρείας ENERGEAN OIL & GAS, θα πρέπει να 

δηλώσουν υπεύθυνα, ότι δεν έχουν παράσχει υπηρεσίες συναφείς με το 

αντικείμενο της προς αξιολόγηση κοινοποίησης, στην προαναφερθείσα εταιρεία.  
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 Οι προσφέροντες θα πρέπει ακόμη να διαθέτουν αποδεδειγμένη γνώση του Ν. 

4409/2016 και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2013/30/ΕU, (π.χ. μέσω της αξιολόγησης 

των εκθέσεων που περιγράφονται στο Νομό και την Οδηγία).  

 

Τέλος οι προσφέροντες θα πρέπει να έχουν εμπειρία στην αξιολόγηση 

κοινοποιήσεων σχεδιασμού του Ν. 4409/2016 (2013/30/ΕΕ) ή ανάλογη εμπειρία στο 

σχεδιασμό υπεράκτιων εγκαταστάσεων εξόρυξης υδρογονανθράκων. 

 

 

6. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια σχετικά με την τεχνική 

και επαγγελματική ικανότητα, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, 

ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς.  

Όταν ένας οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, αποδεικνύει στον αναθέτοντα φορέα ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 

αναγκαίους πόρους, παραδείγματος χάριν, με την προσκόμιση της σχετικής 

δέσμευσης των φορέων αυτών για το σκοπό αυτό. 

7. Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής - Δικαιολογητικά μη συνδρομής 

λόγων αποκλεισμού του άρθρου 4.2. 

Οι προσφέροντες καλούνται όπως υποβάλλουν ως προκαταρκτική απόδειξη την 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75) σύμφωνα με το άρθρο 79 

του Ν. 4412/2016. 

 

Ταυτόχρονα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του 

άρθρου 4 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω 

δικαιολογητικά:  

(α) για την παράγραφο 4.2.1 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 

πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.  

(β) για την παράγραφο 4.2.2: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 

του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι 

υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

(φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του 

κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  
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Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα 

σχετικά δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι  

• φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών 

(αρμόδια Δ.Ο.Υ) για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις 

οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη,  

•  ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό 

φορέα.  

(γ) για την παράγραφο 4.2.3: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 

του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι 

εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση ή υπό αναγκαστική διαχείριση εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο 

της έδρας του οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό ότι δεν έχουν τεθεί υπό 

εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα εκτός Α.Ε. 

και από το Γ.Ε.ΜΗ. ή τις Περιφερειακές Ενότητες για τις Α.Ε. Τα φυσικά πρόσωπα δε 

φέρουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση. 

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) 

πιστοποιητικά ή όπου τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις 

του άρθρου 4.2, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 

ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην περίπτωση αυτή οι 

αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται, ότι 

δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά 

αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις του 

άρθρου 4.2.της παρούσας. Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν 

λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου 

απορρίπτεται.  

(στ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 4.2., υποβάλλεται 

επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου του Ν. 1599/1986 με την οποία 

δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι σχετικοί λόγοι αποκλεισμού. 

 

8. Κριτήριο Ανάθεσης  

Η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων του έργου, για την 

επιλογή του καταλληλότερου, θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια (άρθρο 5 της 

Διακήρυξης), εφόσον πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής τους στον 

διαγωνισμό. 
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Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται 

βάσει των κάτωθι κριτηρίων:  

Το τεχνικό μέρος του διαγωνισμού έχει βαρύτητα 80%, το δε οικονομικό έχει 

βαρύτητα 20%. 

 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΤΟΥ Ν. 4409/2016 (2013/30/ΕΕ) ‘Η ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΡΥΞΗΣ 

ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 

15% 

Κ2 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΚΤΑΕΤΗ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗ 

ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ (RISK ASSESSMENT) 

45% 

Κ3 ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4409/2016 (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕU), (Π.Χ. ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ) 

40% 

 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 100% 

 

Με βάση τον παρακάτω πίνακα κριτηρίων, έχουμε τρεις συντελεστές βαρύτητας για τα 

τεχνικά κριτήρια, σ1=15, σ2=45, σ3=40, το άθροισμα των οποίων είναι 100. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Κ1 ΠΑΡΕΜΦΕΡΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

100 

 ΜΙΑ (1) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

110 

 >1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

120 

Κ2 8-10 ΕΤΗ 100 

 10-12 ΕΤΗ 105 

 12-14 ΕΤΗ 110 
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 14-16 ΕΤΗ 115 

 >16 ΕΤΗ 120 

Κ3 1-2 ΕΤΗ 100 

 2-3 ΕΤΗ 110 

 >3 ΕΤΗ 120 

 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου γίνεται με βάση το 100 και μέγιστη βαθμολογία 

120. Κριτήρια που λαμβάνουν βαθμό κάτω από 100 οδηγούν σε άμεση απόρριψη 

του υποψηφίου. 

Βαθμολόγηση Τεχνικού Μέρους 

Από το βαθμό του κάθε κριτηρίου Bi υπολογίζεται ο Κανονικοποιημένος Βαθμός 

Κριτηρίου (ΚΒΚ), που λαμβάνει υπ’ όψιν τη βαρύτητα του τεχνικού μέρους και τη 

βαρύτητα του κριτηρίου στο οποίο αναφέρεται. Ο τύπος που μας δίνει τον 

Κανονικοποιημένο Βαθμό για τo κάθε κριτήριο είναι: 

 

                              ΚΒΚi = Βi * κσi                    (1) 

Όπου Βi είναι ο βαθμός του κριτηρίου και κσi είναι ο συντελεστής κανονικοποίησης 

του κριτηρίου. Ο συντελεστής κανονικοποίησης υπολογίζεται από τον τύπο: 

κσi = (σi * ΒαρύτηταΤεχνικούΜέρους / 100)/ ΜέγιστοςΒαθμόςΚριτηρίου             (2) 

Με βάση τον ανωτέρω τύπο (2), οι συντελεστές κανονικοποίησης για τα τρία 

κριτήρια του διαγωνισμού, στρογγυλοποιημένοι στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο και 

με ΒαρύτηταΤεχνικούΜέρους = 80 και ΜέγιστοςΒαθμόςΚριτηρίου = 120, 

υπολογίζονται ως εξής:  

κσ1 = (15 * 80 / 100) / 120  

κσ2 = (45 * 80 / 100) / 120  

κσ3 = (40 * 80 / 100) / 120  

Ο βαθμός του τεχνικού μέρους ΒΤΜ ισούται με το άθροισμα των επί μέρους 

κανονικοποιημένων βαθμών κριτηρίων 

ΒΤΜ = ΚΒΚ1 + ΚΒΚ2+ ΚΒΚ3                            (3) 

Ο ΒΤΜ ενός υποψηφίου που θα συγκεντρώσει τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία σε 

κάθε τεχνικό κριτήριο είναι 80, που ισούται με τη βαρύτητα του τεχνικού μέρους. 

 

Βαθμολόγηση Οικονομικού Μέρους 
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Ο βαθμός του οικονομικού  μέρους ΒΟΜ υπολογίζεται από τον τύπο 

ΒΟΜ = ΟΠmin /ΟΠi* ΒαρύτηταΟικονομικούΜέρους           (4) 

Όπου ΟΠmin είναι η ελάχιστη από τις υποβληθείσες οικονομική προσφορά, ΟΠi η 

προσφορά του υπό εξέταση υποψηφίου και ΒαρύτηταΟικονομικούΜέρους = 20. 

 

Τελικός  Βαθμός Προσφοράς 

Ο Τελικός Βαθμός Πρότασης ΤΒΠ είναι το άθροισμα των βαθμών του τεχνικού και 

του οικονομικού μέρους  και δίνεται από τον τύπο 

ΤΒΠ = ΒΤΜ + ΒΟΜ (5) 

 

Οι οικονομικοί φορείς που θα συγκεντρώσουν τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία στο 

τεχνικό μέρος και θα δίνουν ταυτόχρονα την πιο οικονομική προσφορά θα λάβουν 

τελικό βαθμό προσφοράς ίσο με 100. 

9. Γενικοί όροι Υποβολής Προσφορών. 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα 

Διακήρυξη για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές 

προσφορές. 

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που: 

• Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή 

στοιχεία ή / και αιρέσεις 

• Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση προσφοράς 

• Αποτελεί εναλλακτική προσφορά 

• Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της 

παρούσας διακήρυξης 

• Δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά 

• Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή ή/και εμφανίζει 

τιμές σε οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς. 

• Η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας 

διακήρυξης. 

• Παρουσιάζει κατά την πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη κρίση της 

Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και 

τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. 

• Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους όρους της παρούσας διακήρυξης. 
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10. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν 

εμπροθέσμως την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο 

απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. 

 

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο της ΕΔΕΥ ΑΕ (Δημητρίου Μάργαρη 

18, Αθήνα, Τ.Κ. 115 25) το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 26/07/2018 και ώρα 10:00 

πμ. μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίον θα αναγράφονται ευκρινώς με 

κεφαλαία γράμματα στοιχεία του Διαγωνισμού και του προσφέροντος. 

 

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο επί αποδείξει, με 

την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία μέχρι την 

καθορισμένη ημέρα και ώρα, με ευθύνη του ενδιαφερομένου. 

 

Προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε 

ταχυδρομήθηκε έγκαιρα, αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία, δεν θα 

λαμβάνεται υπόψη και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο. Οι προσφορές πρέπει 

να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζομένους ή τους νομίμους 

εκπροσώπους τους. 

11. Περιεχόμενο Προσφορών 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016 στην ελληνική γλώσσα μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο.   

 

2. Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

  2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.  

  2.2. Η πλήρης επωνυμία της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.  

  2.3. Οι λέξεις ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ και ο πλήρης τίτλος του διαγωνισμού.  

  2.4. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.  

  2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα – οικονομικού φορέα.  

 

3. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται σε επί μέρους 

σφραγισμένους φακέλους τα απαιτούμενα από την διακήρυξη στοιχεία, ήτοι τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής, η τεχνική και η οικονομική προσφορά.   

 

Ο κάθε υποψήφιος με μόνη τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό θεωρείται, ότι 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της Διακήρυξης. 
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Σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και 

στοιχεία όπως αυτά λεπτομερώς αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. 

 

Σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται όλα 

τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. 

 

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απόρριψης της 

προσφοράς, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 

Στους ανωτέρω φακέλους θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος 

Διαγωνισμού. 

 

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στην 

διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: 

1. Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως προβλέπεται 

στο άρ. 79 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης. Το 

σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ προσαρτάται στην παρούσα Διακήρυξη ως αναπόσπαστο 

Παράρτημα Β  - άρθρο 26 - αυτής. 

2. Νομιμοποιητικά έγγραφα προσφέροντος: 

Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασης τους,  και 

συγκεκριμένα: 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.: ΦΕΚ σύστασης, αντίγραφο ισχύοντος 

καταστατικού, ανακοίνωση – ΦΕΚ εκπροσώπησης, γενικό πιστοποιητικό μεταβολών 

του Γ.Ε.Μη, στο οποίο να αποτυπώνονται οι μεταβολές του καταστατικού του/ μη 

λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις μήνες από την 

ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε.: αντίγραφο του καταστατικού με όλες τις μέχρι 

σήμερα τροποποιήσεις αυτού, πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστική ή διοικητικής 

αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. 

Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο οφείλει να καταθέσει: έναρξη 

επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσίας και τις τυχόν 

μεταβολές. 

3. Τα δικαιολογητικά εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 7 της παρούσας και από 

τα οποία προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 4.2. 

 

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
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H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που τίθενται με την παρούσα Διακήρυξη, περιγράφοντας ακριβώς 

πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Συγκεκριμένα, οι 

οικονομικοί φορείς θα πρέπει στην τεχνική τους προσφορά να καταθέσουν πίνακα 

στον οποίο θα αποτυπώνονται τα έτη εμπειρίας για των κριτηρίων Κ2 και Κ3, αλλά 

και έγγραφα και δικαιολογητικά βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 

καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

 

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από 

το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (ή από τον ρητώς εξουσιοδοτημένο 

προς τούτο – η εξουσιοδότηση θα πρέπει να κατατίθεται) και να αναφέρει με 

σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ. Η 

ολόγραφη αναγραφή της οικονομικής προσφοράς είναι υποχρεωτική και σε 

περίπτωση αναντιστοιχίας υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής.  

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

αναπροσαρμόζονται. 

Όσες προσφορές δεν συνταχθούν σύμφωνα με τις πιο πάνω όρους θα κρίνονται ως 

ανεπίδεκτες εκτίμησης και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

12. Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, από την 

επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που 

ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον προβλεπόμενο στη Διακήρυξη απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

 

Η ΕΔΕΥ,  εφόσον κριθεί αναγκαίο, έχει το δικαίωμα, έπειτα από απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν σύμφωνης γνώμης των προσφερόντων, να 

παρατείνει τη διάρκεια ισχύος των προσφορών για ακόμη εκατόν ογδόντα (180) 

ημέρες. 

13. Αποσφράγιση – Αξιολόγηση Προσφορών 

Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν 

γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού 

επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως με το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να 

διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά τα οριζόμενα στην παρούσα 

(σημειώνεται, ότι τόσο στο πρωτόκολλο, όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα 

και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον 

υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος αυτής, κατ’ 
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εντολή του Προέδρου ο οποίος και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η 

υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.  

 

Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής σε 

σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η 

σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος 

εκπρόσωπος, και τα νομιμοποιητικά έγγραφα. Όλοι οι κυρίως φάκελοι αριθμούνται 

με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και 

μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του 

Διαγωνισμού.  

 

Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν 

γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως με το 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί 

προσφορές κατά τα οριζόμενα στην παρούσα (σημειώνεται ότι τόσο στο 

πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η 

σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και 

σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος αυτής, κατ’ εντολή του Προέδρου ο 

οποίος και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του 

διαγωνισμού.  

 

Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής σε 

σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η 

σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του, 

ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, και τα νομιμοποιητικά έγγραφα. Όλοι οι κυρίως 

φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως 

καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη 

της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.  

 

Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών 

και καταγραφή τους, ακολουθεί η αποσφράγιση και μονογραφή των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, τα επί μέρους στοιχεία 

των οποίων εν συνεχεία αξιολογούνται με βάσει το άρθρο 7 της παρούσας 

Διακήρυξης σε κλειστή συνεδρίαση από τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής 

Αξιολόγησης του Διαγωνισμού και καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω πρακτικό. 
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Κατόπιν, οι προσφέροντες  των οποίων οι τεχνικές προσφορές και τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής ήταν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

Διακήρυξης καλούνται στη διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών τους 

προσφορών. Οι οικονομικές προσφορές μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα 

μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανακοινώνονται τα επί μέρους στοιχεία τους  

τα οποία αξιολογούνται και πάλι με βάση το άρθρο 7 και καταχωρίζονται.  

 

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι 

προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς 

όρους της Διακήρυξης. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα 

προηγούμενα στάδια αξιολόγησης δεν αποσφραγίζονται οι φάκελοι της 

οικονομικής προσφοράς, αλλά αυτοί τηρούνται από την Αναθέτουσα Αρχή έως την 

οριστική επίλυση των τυχόν διαφορών που θα προκύψουν από τη διαδικασία. 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής η οποία κοινοποιείται στους 

προσφέροντες. 

 

Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση που οι προσφορές πληρούν όλους τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης και έχουν ακριβώς τον ίδιο τελικό βαθμό προσφοράς (ΤΒΠ), 

η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 

φορέων που ισοβαθμούν. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης 

του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων, που υπέβαλαν τις 

ισόβαθμες προσφορές. Μετά το πέρας της διαδικασίας η Επιτροπή Αξιολόγησης του 

Διαγωνισμού συντάσσει το σχετικό πρακτικό γνωμοδότησης, το οποίο και 

κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες µε τηλεομοιότυπο (fax) ή µε την 

αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail). 

 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης του 

Διαγωνισμού δύναται να καλεί τους προσφέροντες για να διευκρινίσουν ή να 

συμπληρώσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει μέσα σε εύλογη 

προθεσμία. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, 

επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωσης 

ή συμπλήρωσης. 

 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής η οποία κοινοποιείται στους 

προσφέροντες. 
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14. Ενστάσεις 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία 

άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 

πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης 

υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού 

διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της 

προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της 

υποβολής των προσφορών. 

 

Η ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, υποβάλλεται ενώπιον της 

Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 

221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 

της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το 

άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή 

της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των 

ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 

ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις 

εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί  

δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

15. Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης (αρ. 105 ν. 4412/2016)  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε 

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

αποδείξει. 

 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα 

αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες 

διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 

προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, και 
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β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 

τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 και 

μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής 

προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από 

σχετική πρόσκληση. 

 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι 

(20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Η 

υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 

ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 

για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, 

σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 106. 

16. Ματαίωση διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει 

αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του 

άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής 

Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις 

σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 

αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 

ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο 

που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

17. Εγγυήσεις 

Εγγύηση συμμετοχής 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, κατ’ άρθρο 72 του Ν. 4412/2014, δεν 

απαιτείται. 

 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας 

καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.  

2. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από 

την υπηρεσία, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόμενα 

στοιχεία. 
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α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται 

δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 

παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  

ζ) τους όρους ότι:  

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 

του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών του διαγωνισμού, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό 

της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, 

ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 

3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα 

που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 

διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 

οικονομικό φορέα.  

4. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. 

5. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι 

πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

6. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 

το συμβατικό χρόνο παράδοσης, για διάστημα δύο μηνών. 

7. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
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18. Διάρκεια Σύμβασης 

Η σύμβαση που θα συναφθεί και σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται ως Παράρτημα Α 

της Διακήρυξης – άρθρο 25 -, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και θα είναι 

διάρκειας δέκα (10) εβδομάδων. 

19. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν  

θεσπιστεί µε το δίκαιο της ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, 

οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 

4412/2016. 

20. Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης– Έκπτωση του Αναδόχου – Κυρώσεις 

1. Ο Ανάδοχος που δεν προσέρχεται, μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, vα 

υπογράψει τηv σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τηv 

κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όvoμα του και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει απ’ αυτήν.  

2. Με τηv ίδια διαδικασία o Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 

σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν εκτέλεσε το 

ανατεθειμένο σε αυτόν έργο μέσα στov συμβατικό χρόvo  

3. Ο Ανάδοχος δεv κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή την ανάθεση ή από 

τηv σύμβαση, εφόσον: α) Η σύμβαση δεv υπεγράφη ή τo έργο δεν εκτελέστηκε με 

ευθύνη της ΕΔΕΥ & β)  Συvτρέχoυv λόγοι αvωτέρας βίας.  

4. Με τηv απόφαση κήρυξης του Αναδόχου εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί vα 

του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης τoυ ανατεθειμένου σε αυτόν Έργου μέχρι 

τηv πρoηγoύμεvη της ημερoμηvίας της απόφασης κήρυξης έκπτωτου, πέραν της 

oπoίας oυδεμία παράδοση γίνεται δεκτή.  

5. Στov Ανάδοχο πoυ κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση, τηv κατακύρωση ή τη 

σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση τoυ Δ.Σ. της ΕΔΕΥ ΑΕ, ύστερα από 

γvωμoδότηση τoυ αρμoδίoυ oργάvoυ, τo oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov 

εvδιαφερόμεvo πρoς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, oι κυρώσεις 

που προβλέπονται στο άρθρο 203 παρ. 4 του Ν.4412/2016.  

6. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Νόμο περί Προμηθειών 

Δημοσίου, o Ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις 

βάρος της ΕΔΕΥ από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.  

7. Σε περίπτωση ελλείψεων ή παραλείψεων ή πλημμελούς εφαρμογής τον όρων της 

σύμβασης, θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο πρόστιμο, ανάλογα με το είδος και το 

μέγεθος της ζημιάς παρακρατούμενη από την αμοιβή του μετά από σχετική 
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απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. Σε περίπτωση υποτροπής, η πιο πάνω ρήτρα 

διπλασιάζεται διατηρουμένου του δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης και 

κήρυξης του προμηθευτή ως εκπτώτου.  Σε κάθε περίπτωση η Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. διατηρεί 

το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση, κηρύσσοντας τον Ανάδοχο έκπτωτο 

και να αξιώσει αποζημίωση.   

21. Διοικητικές προσφυγές κατά την διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης 

(Άρθρο 205 του Ν. 4412/2016)  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 

δυνάμει των όρων των άρθρων της παρούσας (περί Κήρυξης οικονομικού φορέα 

εκπτώτου – Κυρώσεις, Χρόνος παράδοσης υλικών, Απόρριψη συμβατικών υλικών – 

αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 

ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 

αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με 

άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

22. Ανωτέρα Βία 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 

ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει 

εξολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες 

ημέρες, από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, 

να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην ΕΔΕΥ ΑΕ τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. 

23. Πληρωμή 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: με 

καταβολή του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του υπό 

ανάθεση έργου. Η συμβατική αξία της προμήθειας θα καταβληθεί στον ανάδοχο 

κατόπιν σχετικής συνεννόησης, μετά την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

και μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων, µε την έκδοση χρηματικού 

εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Στη 

συμβατική αξία, εκτός του ΦΠΑ, γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι οποίες 

επιβαρύνουν τον ανάδοχο: 

1. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού (ίσος µε ποσοστό 4%).  

2. Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 

και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της 

18PROC003400503 2018-07-10



 

Σελίδα 25 από 58 

 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν. 

4013/2011 όπως ισχύει) 

3. Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 

και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 του 

Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β'). 

4. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.  

 

Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της 

εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων 

που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών 

δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και 

κανονιστικές Διατάξεις.  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των 

τιμολογίων βαρύνει την Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.   

24. Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών 

Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, 

λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, σε σχετική δήλωσή του, αναφέρει 

ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου, κανονιστικές πράξεις ή διοικητικές πράξεις 

που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Σε 

περίπτωση µη συμμόρφωσης, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ∆εν 

χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιμές μονάδος, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή τους. Το δικαίωμα 

πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, 

σύμφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του Π.∆. 28/2015 (Α΄34) 

25. Λοιποί Όροι 

Για ό,τι δεv πρoβλέπεται από τηv παρoύσα διακήρυξη ισχύει ο Ν. 4412/2016 και οι 

τροποποιήσεις αυτού, όπως ισχύoυv κάθε φoρά.  

 

Για την Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. 

 

 

Ιωάννης Μπασιάς 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
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26. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Στην Αθήνα σήμερα την ……/…../2018 μεταξύ των κάτωθι υπογεγραμμένων: 

Αφ' ενός μεν, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού 

Δημητρίου Μάργαρη, αρ. 18,  με Α.Φ.Μ. 997181327, της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και 

εκπροσωπείται νομίμως από τον κύριο Ιωάννη Μπασιά, Πρόεδρο και  Διευθύνοντα 

Σύμβουλο καλούμενη στο εξής χάριν συντομίας «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ», 

Αφετέρου, δε, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «……………..», που εδρεύει 

στ….. ………………, επί της οδού ………………….., αρ. ……,  με Α.Φ.Μ. …………., της Δ.Ο.Υ. 

…………….. και εκπροσωπείται νομίμως από ……………….., (ιδιότητα) δυνάμει του από 

…. Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου, καλούμενη εξής χάριν συντομίας 

«ΑΝΑΔΟΧΟΣ»  

Έχοντας λάβει υπόψη: 

• το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016),  

• το Ν. 4409/2016 «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες 

έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.Δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις», 

• Την υπ’ αριθμόν 3/2018 Διακήρυξη (αρ. πρωτ. ……/…...06.2018) Συνοπτικού 

Διαγωνισμού για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών αξιολόγησης μίας (1) 

κοινοποίησης σχεδιασμού του Ν. 4409/2016, με κριτήριο  ανάθεσης της σύμβασης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

• Την υπ’ αριθμόν ……………… Έγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ……) 

• Την υπ’ αριθμόν …. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε., που ελήφθη κατά τη 

συνεδρίαση της ………  με την οποία ορίσθηκε η επιτροπή διενέργειας του υπ’ 

αριθμόν 03/2018 (αρ. πρωτ. ………………) Συνοπτικού Διαγωνισμού, 

•           Τα υπ’ αριθμόν πρωτ. ……  και ….. Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης 

προσφορών, 

•           Την υπ’ αριθμόν ………… Απόφαση Κατακύρωσης 

• Την υπ’ αριθμόν Έγκριση Δαπάνης ……………. 

 

Συμφωνούν, συνομολογούν και κάνουν αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής: 
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Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στον Ανάδοχο με το παρόν συμφωνητικό και ο 

Ανάδοχος αναλαμβάνει το έργο  της αξιολόγησης μίας (1) Κοινοποίησης 

Σχεδιασμού του Ν. 4409/2016 που θα του παραδώσει η Αναθέτουσα Αρχή με την 

υπογραφή του παρόντος.  

2. Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1γ και 3  

και το Παράρτημα 1 Μέρος 1 του Ν. 4409/2016 αλλά και τα σχετικά έντυπα 

κατευθύνσεων που η Αναθέτουσα Αρχή έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της. 

Άρθρο 2: ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ  

1. Η παρούσα σύμβαση είναι ορισμένου χρόνου, διάρκειας ……….. (…..) 

εβδομάδων, η δε ισχύς της άρχεται με την υπογραφή της παρούσας και τη 

δημοσίευση της στον ιστότοπο του Κεντρικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.  

2. Σ ι ω π η ρ ή παράταση ή μετατροπή των συμφωνημένων όρων αποκλείεται. 

3. Το εργολαβικό αντάλλαγμα του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου που 

αναλαμβάνεται με το παρόν, καθώς και για όλες  τις  υπηρεσίες που καλείται να 

παράσχει, κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος, ορίζεται συνολικά  στο ποσό των 

……………  χιλιάδων ευρώ (………….€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ύψους 

……………χιλιάδων ευρώ (………..€), ήτοι συνολικό ποσό ύψους …………. χιλιάδων 

ευρώ (……..€), δεν δύναται, δε, να αναπροσαρμοστεί για οποιονδήποτε λόγο. 

4. Το ως άνω εργολαβικό αντάλλαγμα, το οποίο υπόκειται σε όλες τις νόμιμες 

κρατήσεις, θα καταβληθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την περάτωση του 

ανατιθέμενου έργου κατόπιν έκδοσης του αντίστοιχου Τιμολογίου Παροχής 

Υπηρεσιών και υπό την προϋπόθεση κατάθεσης όλων των απαραίτητων 

δικαιολογητικών (φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα, απόσπασμα ποινικού 

μητρώου του νομίμου εκπροσώπου).  

5. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή μέρους 

ή του συνολικού ποσού του Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, εφόσον αυτό δεν 

υποβάλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω. Ομοίως δύναται να αρνηθεί την πληρωμή 

μέρους ή του συνολικού ποσού του Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, σε περίπτωση 

που οι εργασίες δεν έχουν διεκπεραιωθεί  σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. 

6. Στο ανωτέρω εργολαβικό αντάλλαγμα συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη 

που θα πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος στο πλαίσιο υλοποίησης του ανατιθέμενου 

έργου. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα γενικά του έξοδα, όλοι οι 

εν γένει φόροι, τέλη, εισφορές, κάθε είδους και όλες οι αμοιβές και αποζημιώσεις 

των εργαζομένων υπαλλήλων, και γενικά, πάσης φύσεως προσωπικού (μισθοί, 
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ημερομίσθια, επιδόματα, αποζημιώσεις λόγω νυκτερινής η υπερωριακής εργασίας, 

εργασίας κατά τις Κυριακές ή άλλες αργίες, δώρα εορτών, αποζημιώσεις κλπ) 

καθώς και κάθε είδους εισφορές  σε σχέση με το προσωπικό του(προς το ΙΚΑ και 

άλλο ασφαλιστικό οργανισμό) και γενικά επιβαρύνσεις. 

7. Ο Ανάδοχος μετά την είσπραξη του ανωτέρω εργολαβικού ανταλλάγματος, 

το οποίο θα αποδεικνύεται με την εξόφληση του αντίστοιχου παραστατικού, 

ουδεμία άλλη απαίτηση θα έχει.  

8. Το ανωτέρω ποσό εργολαβικού ανταλλάγματος δεν αναθεωρείται για 

οποιοδήποτε λόγο ούτε καν για τις περιπτώσεις συνδρομής του ΑΚ 388 από τις 

οποίες ρητώς παραιτείται ο «Ανάδοχος». 

Άρθρο 3: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – 

ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

1. Η παρούσα σύμβαση ορίζεται και συμφωνείται  ως σύμβαση παροχής 

ανεξάρτητων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο προς την Αναθέτουσα Αρχή και 

απεικονίζει την πλήρη συμφωνία των μερών.  

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται : 

α)    Να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις και να εκτελέσει  το έργο  σύμφωνα με τους 

όρους του παρόντος, τηρώντας τους κανόνες της επιστήμης, της τέχνης, της 

εμπειρίας και τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας.  

β)  να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο και να μην αποκαλύπτει γεγονότα ή 

πληροφορίες που περιήλθαν στη γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου του, 

εκτός αν έχει τέτοια υποχρέωση από το Νόμο. 

γ)     να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή  για την πορεία των εργασιών και 

υπηρεσιών του. 

δ)   να εκδίδει το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του, κατά το χρόνο και τον τρόπο, 

που ορίζουν τα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα ( Ν. 4308/2014 ).  
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3. Ο Ανάδοχος, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Αστικού Κώδικα (αρ. 332) και 

στο μέγιστο βαθμό που ορίζεται από την Ελληνική Νομοθεσία, θα ευθύνεται έναντι 

της Αναθέτουσας Αρχής για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει από συνήθεις 

πράξεις αμέλειας (εξαιρουμένης της βαριάς αμέλειας) κατά την εκτέλεση της 

παρούσας σύμβασης έως του ποσού των ………….. χιλιάδων ευρώ (……………€).  

 

Άρθρο 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ   

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται : 

α) να τηρεί όλους τους όρους του παρόντος συμφωνητικού, κατά τη διάρκεια 

ισχύος του. 

β) να παρέχει στον Ανάδοχο όλα τα απαραίτητα δεδομένα, σε κάθε στάδιο 

εκπλήρωσης του ανωτέρω συμβατικού αντικειμένου, με στόχο την υλοποίηση των 

συμβατικών επιδιώξεων.  

γ) να  παρέχει τη δυνατότητα στον Ανάδοχο να κάνει χρήση των χώρων και του 

εξοπλισμού της, όποτε αυτό απαιτείται, για τις ανάγκες παροχής των υπηρεσιών 

που του έχουν ανατεθεί.   

Άρθρο 5: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της Σύμβασης θα γίνεται 

μόνο κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών.  

Άρθρο 6: ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ 

Όλα τα έγγραφα που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, καθώς και το σύνολο του 

έργου που θα παραχθεί στο πλαίσιο εκτέλεσης του παρόντος Συμφωνητικού, θα 

ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία θα έχει το 

αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης τους μετά την οριστική παραλαβή τους. Ο,  δε, 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα ανωτέρω είτε σε έντυπη, είτε σε 

ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση της Αναθέτουσας 

Αρχής σε αυτά και μετά τη λήξη του παρόντος.  

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει διά του παρόντος την υποχρέωση, κατά εκτέλεση του 

συμβατικού αντικειμένου του, να παρέχει τις ανεξάρτητες υπηρεσίες του κατά 

τρόπο που δεν θα προσκρούει σε τυχόν δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας τρίτων και ότι όλα τα έγγραφα που θα συνταχθούν από αυτόν κατά την 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, θα αποτελέσουν ιδιοκτησία της Αναθέτουσας 

Αρχής, του παρόντος υπέχοντος θέση εγγράφου εκχωρήσεως των σχετικών 
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πνευματικών δικαιωμάτων στην Αναθέτουσα Αρχή.   

Άρθρο 7: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει και φέρει την υποχρέωση να τηρεί και να 

εφαρμόζει τους νόμους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενώ η Αναθέτουσα Αρχή 

δικαιούται να ελέγχει αυτό οποτεδήποτε θελήσει και να ζητά βεβαίωση 

εκπλήρωσης των προς το ΙΚΑ κ.λ.π. υποχρεώσεων του Αναδόχου, χωρίς έτσι να 

αναιρείται η ευθύνη του τελευταίου.  

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και ασφαλείας επί 

ατυχημάτων αστυνομικές διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για 

οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη που θα συμβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του, στους 

εργαζομένους ή τρίτους από ενέργειες που έχουν άμεση σχέση με την εκτέλεση του 

έργου. 

3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει όλο το προσωπικό του. 

Περαιτέρω, ο Ανάδοχος κατέθεσε αντίγραφο του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου 

γενικής αστικής ευθύνης αρ. …………..της ………………, μέσω του οποίου έχει πλήρη 

ασφαλιστική κάλυψη για τα παρακάτω, ευθύνεται δε και προσωπικά για την 

αποκατάσταση οποιαδήποτε ζημιάς υποστεί είτε η Αναθέτουσα Αρχή είτε 

υπάλληλος της, είτε τρίτος από πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου ή και των 

προστηθέντων του: 

• Αστική Ευθύνη προς Τρίτους για σωματικές βλάβες με όριο ασφάλισης 

…………… ανά συμβάν. 

• Αστική Ευθύνη για υλικές ζημιές , με όριο ασφάλισης ………………. ανά 

συμβάν. 

Άρθρο 8: ΈΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο στην 

περίπτωση που αυτός δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις οι οποίες 

απορρέουν από τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού. Στην περίπτωση αυτή ο 

Ανάδοχος καλείται με ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής να συμμορφωθεί 

προς τις υποχρεώσεις του. Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς την ειδική 

πρόσκληση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, η Αναθέτουσα 

Αρχή δικαιούται να τον κηρύξει έκπτωτο του έργου και να διατάξει την παύση των 

εργασιών. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται από την Αναθέτουσα Αρχή στον 

Ανάδοχο. 
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2. Σε κάθε περίπτωση, η καταγγελία λαμβάνει χώρα εγγράφως. 

Άρθρο 9: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

Απαγορεύεται με ποινή έκπτωσης η από τον Ανάδοχο σε άλλον εκχώρηση της 

εκτέλεσης των εργασιών μερικά ή στο σύνολο τους χωρίς έγγραφη έγκριση και 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής 

Άρθρο 10: ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

1.Εμπιστευτικές Πληροφορίες  

Κανένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν αποκτά δικαιώματα επί των πληροφοριών 

ή στοιχείων τα οποία τυχόν του αποκαλύπτονται ή του κοινοποιούνται από τον 

έτερο Συμβαλλόμενο κατά τη σύναψη ή κατά τη Διάρκεια της Σύμβασης άμεσα ή 

έμμεσα, στα πλαίσια της εκτέλεσης του αντικειμένου της ή εξ αφορμής αυτής, 

περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεδομένων ή στοιχείων 

πελατολογίου ή που καλύπτονται από επαγγελματικό, ή άλλου είδους απόρρητο ή 

ευαίσθητο υλικό από πλευράς ανταγωνισμού, (εφεξής «Εμπιστευτικές 

Πληροφορίες»). Κατά την για οιονδήποτε λόγο λήξη ή λύση της Σύμβασης, έκαστος 

Συμβαλλόμενος οφείλει να παραδώσει στον έτερο Συμβαλλόμενο το σύνολο των 

Εμπιστευτικών Πληροφοριών που έχει στην κατοχή του.   

2. Υποχρέωση εμπιστευτικότητας 

Α. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας, έκαστος 

Συμβαλλόμενος οφείλει:   

i. Να διαφυλάσσει το απόρρητο των Εμπιστευτικών Πληροφοριών του έτερου 

Συμβαλλόμενου Μέρους, να επιδεικνύει εχεμύθεια και τουλάχιστον την ίδια 

επιμέλεια, την οποία επιδεικνύει ως προς την τήρηση της εμπιστευτικότητας των 

δικών του Εμπιστευτικών Πληροφοριών, καθώς και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους 

αυτές τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του έτερου 

Συμβαλλόμενου, εξαιρουμένων των αρμοδίων υπαλλήλων, στελεχών, 

προστηθέντων και βοηθών εκπληρώσεώς του στους οποίους δύναται να τις 

γνωστοποιεί μόνον στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την ορθή εκπλήρωση 

των συμβατικών του υποχρεώσεων.  

ii. να διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι, τα στελέχη, οι προστηθέντες και οι βοηθοί 

εκπληρώσεώς του είναι ενήμεροι για τον εμπιστευτικό ή απόρρητο κατά περίπτωση 

χαρακτήρα των Εμπιστευτικών Πληροφοριών του ετέρου Συμβαλλομένου και 

τηρούν και αυτοί απαρεγκλίτως τις υποχρεώσεις του παρόντος Άρθρου, 

ευθυνόμενος για κάθε παράβασή τους από τα πρόσωπα αυτά. 
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iii. να μην αλλοιώνει ούτε να αφαιρεί σήματα ή διακριτικά ταυτοποίησης, 

πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή κυριότητας τα οποία δηλώνουν τον 

κύριο των Εμπιστευτικών Πληροφοριών και 

iv. να ειδοποιεί αμέσως και εγγράφως τον έτερο Συμβαλλόμενο αναφορικά με 

περιστατικά που περιέρχονται σε γνώση του και σχετίζονται με κατοχή, χρήση ή 

γνώση Εμπιστευτικών Πληροφοριών, από οιοδήποτε πρόσωπο πέραν των 

δικαιουμένων βάσει της Σύμβασης. 

 

Β. Η ως άνω υποχρέωση εχεμύθειας και η απαγόρευση γνωστοποίησης του 

παρόντος Άρθρου δεν αφορά πληροφορίες ή δεδομένα πανομοιότυπα ή παρόμοια 

με τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, οι οποίες: 

 

i. βρίσκονταν στη νόμιμη κατοχή ενός Συμβαλλόμενου πριν αυτός τα 

παραλάβει από τον έτερο Συμβαλλόμενο και τούτο αποδεικνύεται εγγράφως, 

ii. παρέχονται μεταγενέστερα στο Συμβαλλόμενο από τρίτους (για τους 

σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οι Συνδεδεμένες Εταιρίες δεν θεωρούνται 

τρίτοι) χωρίς να υφίσταται υποχρέωση εμπιστευτικότητας έναντι των τρίτων, 

iii. Η αποκάλυψή τους γίνεται δυνάμει νομοθετικής ή ρυθμιστικής διάταξης ή 

δικαστικής εντολής δεσμευτικής για το Συμβαλλόμενο Μέρος που τα αποκαλύπτει, 

με την προϋπόθεση ότι, σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο Συμβαλλόμενος που 

προβαίνει σε γνωστοποίηση στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, καταβάλλει 

κάθε δυνατή προσπάθεια για να ειδοποιήσει τον έτερο Συμβαλλόμενο πριν τη 

γνωστοποίηση. 

Άρθρο 11: ΕΓΓΥΗΣΗ 

Για την εγγύηση της καλή εκτέλεσης του παρόντος συμφωνητικού, ο Ανάδοχος, 

εντός δέκα ημερών από την υπογραφεί της παρούσας θα καταθέσει, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της υπ’ αριθμόν 3/2018 Διακήρυξης εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι ………… 

ευρώ (…….€), η οποία θα επισυναφθεί ως αναπόσπαστο Παράρτημα του παρόντος 

Συμφωνητικού. Η μη παράδοση από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή της ως 

άνω εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, εντός της ορισθείσας προθεσμίας 

συνιστά λόγο έκπτωσης του Αναδόχου.  

Άρθρο 12: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

 

1. Σε περίπτωση που η παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή εκπλήρωσης 

οιασδήποτε υποχρέωσης που αναλαμβάνει Συμβαλλόμενο Μέρος σύμφωνα με τη 
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Σύμβαση, παρεμποδίζεται, περιορίζεται, καθυστερεί ή δυσχεραίνεται εξαιτίας 

συμβάντων τα οποία δεν υπόκεινται στον έλεγχο του Συμβαλλόμενου Μέρους, ήτοι 

γεγονότα ανωτέρας βίας όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θεομηνίες, 

κακοκαιρία, πλημμύρες, ξηρασία, κεραυνός ή φωτιά, απεργία, σεισμοί, το 

Συμβαλλόμενο Μέρος απαλλάσσεται από την εκπλήρωση της συγκεκριμένης του 

υποχρέωσης για όσον μόνο χρόνο διαρκεί το περιστατικό ανωτέρας βίας 

υποχρεούμενο να γνωστοποιεί στο έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος την επέλευση και 

την λήξη του γεγονότος αυτού. 

 

Άρθρο 13: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

1. Αν κάποιος όρος της Σύμβασης κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος για 

οποιαδήποτε αιτία, η εν λόγω ακυρότητα δεν επηρεάζει το κύρος των υπόλοιπων 

όρων της Σύμβασης. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται να αντικαταστήσουν 

τον άκυρο όρο με έγκυρη ρύθμιση που να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο 

τη βούληση των Συμβαλλομένων Μερών και τις οικονομικές συνέπειες του άκυρου 

όρου.  

2. Η Σύμβαση εκφράζει το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ των Συμβαλλόμενων 

Μερών σε σχέση με το αντικείμενό της και υπερισχύει κάθε προηγούμενης 

συμφωνίας μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών σε σχέση με το αντικείμενό της. 

3. Όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι ουσιώδεις και οιαδήποτε τροποποίηση ή 

μεταβολή των όρων της Σύμβασης δεν είναι έγκυρη εκτός αν συμφωνηθεί 

εγγράφως από τους νομίμους εκπροσώπους των Συμβαλλόμενων Μερών.  

4. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια, ώστε κάθε 

διαφορά, αμφισβήτηση ή διαφωνία που τυχόν προκύψει, είτε ως προς την 

ερμηνεία είτε ως προς την εκτέλεση της Σύμβασης και τις αξιώσεις που γεννώνται 

από αυτήν, να επιλύεται με διαπραγματεύσεις, σε πνεύμα καλής συνεργασίας, 

εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, από την ημερομηνία της έγγραφης 

διατύπωσης της διαφωνίας από ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. 

5.  Εκτός και αν ορίζεται ρητά στη Σύμβαση, η αδυναμία ή καθυστέρηση του 

ενός Συμβαλλόμενου Μέρους να αξιώσει από το έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος, την 

εκπλήρωση οιουδήποτε όρου της Σύμβασης, δεν αποδυναμώνει το δικαίωμα του 

Συμβαλλόμενου Μέρους να αξιώσει την εκπλήρωση αργότερα. 

6.  Εκτός και αν ορίζεται ρητά στη Σύμβαση, ή μη άσκηση οιουδήποτε 

δικαιώματος εκ    μέρους Συμβαλλόμενου Μέρους δεν λογίζεται ως παραίτηση από 

το δικαίωμα.  

7.   Κανείς όρος της Σύμβασης δε λογίζεται τροποποιηθείς, εξαιτίας του 

τρόπου εκτέλεσης της Σύμβασης. 
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8. Σε περίπτωση μη επίλυσης της διαφοράς με αυτόν τον τρόπο, η διαφορά θα 

επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας και 

εφαρμοστέο δίκαιο θα είναι το Ελληνικό. 

9. Η παρούσα σύμβαση συνετάγη εις διπλούν κι αφού διαβάστηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα ως έπεται, καθένα από τα μέρη έλαβε από ένα. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

        ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ                                                   ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ                                                                                 

 

          Ιωάννης Μπασιάς                                                                   …………………………….. 
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27. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

φορέα (αφ) 

- Ονομασία:  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΗ 18, ΑΘΗΝΑ 115 25 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΖΑΚΟΥ 

- Τηλέφωνο: 2106717591 

- Ηλ. ταχυδρομείο: offshoresafety@greekhydrocarbons.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

www.greekhydrocarbons.gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΜΙΑΣ (1) ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 4409/2016 (CPV 

76000000-3) 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

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

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2018 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοiv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

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

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 

που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 

σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

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

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 

με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα 

από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 

εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως 

οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις 

έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 

οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 

φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της 

σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για 

κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxv το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xix; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxx: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiii 

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

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxv : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvi  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι 
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επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

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

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxix; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

[] Ναι [] Όχι 
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σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxi: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που 

η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 

οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να 

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα 

ή στο κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxii; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

την τελευταία τριετία είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για την 

τελευταία τριετία είναι ο εξήςxxxiii: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

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

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 

διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxiv, 

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxv: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγρα

φή 

ποσά ημερομη

νίες 

παραλήπτ

ες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςxxxvi, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να [……] 
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εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxxxvii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή 

ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 

κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των 

υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον 

διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις 

όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxxxviii, αναφέρετε για 

το καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxxxix 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]xl 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 

με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 

συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων που αναφέρονταιxli, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlii. 

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

έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

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

 

 

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, 

των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και 

της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει 

τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vi  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 

στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο 

εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 

42). 

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

“διαφθορά”. 

18PROC003400503 2018-07-10



 

Σελίδα 56 από 58 

 

                                                                                                                                                                      
x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 

C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 

(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 

Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο 

άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 

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

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 

δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 

τελευταίο εδάφιο)  
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xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 

την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 

υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 

αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με 

το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

xxix Πρβλ άρθρο 48. 

xxx  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxi Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) 

ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 

ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 

Παράρτημα αυτό. 

xxxiii  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
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xxxiv Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxxv Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxxvi Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην 

επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xxxvii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της 

σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για 

την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους 

σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xxxviii Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xxxix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xl Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xli Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 

πρόσβαση.  
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