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αλάζεζεο κέζσ ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ: 

«1. Τπνζηήξημε ζηε ζπιινγή πξσηνγελώλ ελεξγεηαθώλ 
ζηνηρείσλ θαηαλάισζεο, κε ζθνπό ηελ θαηαγξαθή ηεο 

πθηζηάκελεο ελεξγεηαθήο θαηάζηαζεοθαηαλαιώζεσλ ηνπ 
ΝΠΓΓ Γ.Ν. ΙΜΑΝΟΓΛΔΙΟ –ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΔΜΙΓΚ. 

2. ύληαμε νινθιεξσκέλεο κειέηεο ελεξγεηαθνύ 
ειέγρνπ θαη θαζνξηζκόο ζρεδίνπ δξάζεσλ βειηίσζεο ηεο 

ελεξγεηαθήο απόδνζεο θαη δξάζεσλ αεηθόξνπ ελέξγεηαο». 
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Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηεο ΞΔΡΑ Α.Δ. θ. Θνξνκάληδνο Βαζίιεηνο, 

έρνληαο ππφςε: 

● Ρελ απφ 15/6/2021 Ξξνγξακκαηηθή Πχκβαζε κεηαμχ ηεο ΞΔΡΑ ΑΔ θαη ηνπ ΛΞΓΓ 

Γ.Λ. ΠΗΠΚΑΛΝΓΙΔΗΝ –ΑΚΑΙΗΑ ΦΙΔΚΗΓΘ κε ΑΓΑ 21SYMV0086951942021-06-01 

● Ρε κε αξηζκφ 3/2021 Απφθαζε ΓΠ ηεο ΞΔΡΑ κε ζέκα ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο 
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ζέκα 1. πνζηήξημε ζηε ζπιινγή πξσηνγελψλ 
ελεξγεηαθψλ ζηνηρείσλ θαηαλάισζεο, κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο 
ελεξγεηαθήο θαηάζηαζεο θαηαλαιψζεσλ ηνπ ΛΞΓΓ Γ.Λ. ΠΗΠΚΑΛΝΓΙΔΗΝ –
ΑΚΑΙΗΑ ΦΙΔΚΗΓΘ. 2. Πχληαμε νινθιεξσκέλεο κειέηεο ελεξγεηαθνχ ειέγρνπ θαη 
θαζνξηζκφο ζρεδίνπ δξάζεσλ βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη δξάζεσλ 
αεηθφξνπ ελέξγεηαο». ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΙΝΓΖ- ΑΛΑΓΔΗΜΖ  ΑΛΑΓΝΣΝ ΞΖΟΔΠΗΑΠ κε 
ηελ δηαδηθαζία ηεο αλάζεζεο ζχκβαζεο απφ ην κεηξψν ζπλεξγαηψλ κε ηελ 
ζπιινγή ηξηψλ (3) πξνζθνξψλ: 

● Ρνλ Θαλνληζκφ πξνκεζεηψλ ηεο ΞΔΡΑ ΑΔ θαη’ αλαινγία κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 
4412/2016 πεξί απεπζείαο αλάζεζεο ζχκβαζεο απφ ην κεηξψν ηεο ΞΔΡΑ κε 

ζπιινγή ηξηψλ πξνζθνξψλ      

 

Πξνζθαιεί 

Ρηο εηαηξείεο: 

 DIALETI TEXNIKH ATE  

 ΑΛΦΑΤΕΡ Ε.Ε. 

 ΗΛΙΑΣ ΧΑΡΗΣ 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α’ 

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 

 

1. Αληηθείκελν δηαγσληζκνχ - πνρξεψζεηο αλαδφρνπ 

Αληηθείκελν ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο πεξηιακβάλεη: 
1. πνζηήξημε ζηε ζπιινγή πξσηνγελψλ ελεξγεηαθψλ ζηνηρείσλ θαηαλάισζεο ηνπ 

θνξέα, κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο ελεξγεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ 
θαηαλαιψζεσλ.  
o Δξσηεκαηνιφγην θαηαγξαθήο ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ (ειεθηξηθή ελέξγεηα, 

θαχζηκα) αλά θαηεγνξία ρξήζεο. 
o Απνηχπσζε γεληθψλ ελεξγεηαθψλ δεδνκέλσλ (ζπιινγή πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ 

θαη πξνθαηαξθηηθή αλάιπζε ελεξγεηαθψλ δεδνκέλσλ) ζην εξσηεκαηνιφγην. 
o Ππιινγή πθηζηάκελσλ κειεηψλ, ζηνηρεία εγθαηάζηαζεο ΑΞΔ θαη φ,ηη άιια 

ζηνηρεία αθνξνχλ ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα. 
o Θαηαγξαθή έξγσλ /δξάζεσλ πνπ έρνπλ ήδε πξνγξακκαηηζηεί λα πινπνηεζνχλ. 
o Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ γηα ηελ Απνγξαθή Δθπνκπψλ Αλαθνξάο. 
o Θαζνξηζκφο ηνπ καθξνπξφζεζκνπ νξάκαηνο θαη ηεο ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο γηα 

ηελ Αεηθφξν Δλέξγεηα. 
o Θαηάξηηζε πξνηάζεσλ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ κέηξσλ γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ ζηφρνπ. 
 
2. Πχληαμε νινθιεξσκέλεο κειέηεο ελεξγεηαθνχ ειέγρνπ θαη θαζνξηζκφο ζρεδίνπ 

δξάζεσλ βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη δξάζεσλ αεηθφξνπ ελέξγεηαο. 
 
Η εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 54.200,00 € πιένλ 
ηνπ αλαινγνύληνο ΦΠΑ. 
Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έμη (6) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ.   
 
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη 
ζην παξάξηεκα Α πνπ ηηηινθνξείηαη ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ θαη απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο. 
Η ζύκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο. 
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2. Ξαξαδνηέα & ρξνλνδηάγξακκα έξγνπ 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ / ΤΠΗΡΔΙΑ ΚΟΣΟ 
ΠΡΟΘΔΜΙΑ 
ΤΠΟΒΟΛΗ 

Π.1: Καταγραφι και αποτίμθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ 
και κατανάλωςθσ του ςυνόλου των κτιρίων του  
Σιςμανογλείου και του Αμαλία Φλζμιγκ 

37.000,00 € 

Έωσ τζςςερισ (4) μινεσ 
από τθν υπογραφι τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ 

Π.2: Ολοκλθρωμζνθ μελζτθ ενεργειακοφ ελζγχου , ςφμφωνα 

με τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται από το υφιςτάμενο 

κεςμικό πλαίςιο των ενεργειακών ελζγχων Ν.4342/2015. Η 

μελζτθ κα περιλαμβάνει το Σχζδιο δράςεων βελτίωςθσ τθσ 

ενεργειακισ απόδοςθσ κτιρίωντου Σιςμανογλείου και του 

Αμαλία Φλζμινγκ  και ςχζδιο-ζκκεςθ ςχετικά με πικανά 

χρθματοδοτικά εργαλεία για τθν υλοποίθςι τουσ. 

 

17.200,00 € 

Έωσ πζντε (5) μινεσ από 
τθν υπογραφι τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ 

ΤΝΟΛΟ 54.200,00   

 

3. Νκάδα έξγνπ 

Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέζεη ηελ  παξαθάησ Νκάδα Έξγνπ: 

1. Έλαλ (1) πεχζπλν Έξγνπ, ν νπνίνο ζα ζπληνλίδεη ηελ Νκάδα Έξγνπ θαη ζα έρεη 
ηε ζπλνιηθή επζχλε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ, θαη ν νπνίνο ζα πξέπεη λα 
δηαζέηεη: α) παλεπηζηεκηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζε γλσζηηθφ αληηθείκελν Κεραληθνχ 
β) κεηαπηπρηαθφ δίπισκα γ) απνδεδεηγκέλε ηνπιάρηζηνλ δεθαπεληαεηή (15) 
γεληθή εκπεηξία (εκεξνινγηαθά έηε), δ) εμεηδηθεπκέλε δεθαεηή (10) εκπεηξία ζε 
ππεξεζίεο εμνηθνλφκεζεοελέξγεηαο θαη ελεξγεηαθήοαλαβάζκηζεο, ε) άξηζηε γλψζε 
ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο. 

2. Έλα (1) κέινο νκάδαο έξγνπ πνπ ζα κπνξεί λα αλαπιεξψζεη ηνλ ππεχζπλν έξγνπ 
αλ ρξεηαζζεί πνπ λα δηαζέηεη ή λα ζπλδπάδεη επαξθψο: α) παλεπηζηεκηαθφ ηίηιν 
ζπνπδψλ, β) κεηαπηπρηαθφ δίπισκα, γ) απνδεδεηγκέλε ηνπιάρηζηνλ 
δεθαπεληαεηή (15) γεληθή εκπεηξία (εκεξνινγηαθά έηε) ζε ζπλαθή εξγα, ε) 
δηαζέηεη άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο. 

3. Έλα Κέινο ηεο Νκάδαο Έξγνπ (1) πεχζπλν Δπηθνηλσλίαο, πνπ λα δηαζέηεη ή λα 
ζπλδπάδεη επαξθψο: α) παλεπηζηεκηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ, β) άξηζηε γλψζε ηεο 

Αγγιηθήο γιψζζαο, γ) απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε ζπλαθή έξγα  

Ν Αλάδνρνο ππνβάιιεη αλαιπηηθά βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ηεο νκάδαο έξγνπ, απφ ηα 
νπνία λα απνδεηθλχεηαη επζέσο θαη ρσξίο άιιε αλαγθαία πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε, ε 
εμεηδίθεπζε, ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη ε δεηνχκελε επί πνηλή απνθιεηζκνχ 
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εκπεηξία ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαιακβάλεη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ ξφιν πνπ 

πξνηείλεηαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ Νκάδα Έξγνπ 

Γηα θάζε κέινο ηεο Νκάδαο Έξγνπ, αλεμαξηήησο ζρέζεο εξγαζίαο (κηζζσηνί, ειεχζεξνη 
επαγγεικαηίεο θ.ν.θ.), ή άιισλ εμεηδηθεπκέλσλ ζπλεξγαηψλ ή ππεξγνιάβσλ ηνπ 
ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ, ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα ππνβιεζεί απφ θαζέλαλ 
ρσξηζηά πεχζπλε Γήισζε ηνπ Λ. 1599/1986, φηη ππάξρεη ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο γηα 
φιε ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα ηνπ παξφληνο έξγνπ, φηη γίλνληαη αλεπηθχιαθηα δεθηνί 
νη φξνη ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη νη εμαπηνχπξνθχπηνπζεο ππνρξεψζεηο, θαζψο θαη 

φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψλνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκά ηνπο είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 

Όιεο νη απαηηνχκελεο δειψζεηο ή πεχζπλεο Γειψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 
πξνζθνξέο δελ ρξεηάδεηαη λα θέξνπλ ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, θαη πξέπεη λα 
ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην, ήηνη απφ ην ίδην ην 
θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ή φηαλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία απφ ηνλ 
λφκηκν εθπξφζσπν απηήο. Δπηπιένλ, απαηηείηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα θέξνπλ 
εκεξνκελία ηαπηφζεκε κε απηή ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ηνπο, ε νπνία λα είλαη εληφο 
ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη σο άλσ πεχζπλεο Γειψζεηο πξέπεη λα είλαη ζεσξεκέλεο λνκίκσο 
γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο απφ Γηνηθεηηθή Αξρή ή απφ ηα Θ.Δ.Ξ. Πε 
ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ππεχζπλε δήισζε, απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ 
έλνξθε βεβαίσζε ή ηζνδχλακν έγγξαθν γηα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 
ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 
επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ 

Ρα κέιε ηεο Νκάδαο Έξγνπ επί πνηλή απνθιεηζκνχ δελ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε 
παξαπάλσ απφ έλα ππνςήθην ζρήκα. 

 

4. Ξξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ 

Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνο αλάζεζε έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 
Ξελήληα ΡεζζάξσλΣηιηάδσλ ΓηαθνζίσλΔπξψ (54.200,00€) πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο 

Φ.Ξ.Α (24%). 

 

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο. 
 
Νη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα πξέπεη λα εθθξάδνληαη ζε Δπξψ €. Δθφζνλ απφ ηελ 
πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ή ε πξνζθνξά δελ 

εθθξάδεηαη ζε Δπξψ €, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β’ 

ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 

 

5. Ρφπνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Νη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ εγγξάθσο, ζηελ Διιεληθή θαη κφλν γιψζζα θαη 
ζα θαηαηεζνχλ ζηε «ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΔΞΗΚΝΟΦΩΠΖ ΡΝΞΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ» Αλαπηπμηαθή 
Αλψλπκε Δηαηξεία Ν.Ρ.Α. (Ξ.Δ.Ρ.Α. Α.Δ.), Σαξηιάνπ Ρξηθνχπε 6-10 (Δκπνξηθφ Θέληξν 
Atrium) ΡΘ 10679, Αζήλα, 1νο φξνθνο, ην αξγόηεξν κέρξη ηηο –5 Απγνύζηνπ 2021 
θαη ώξα 12.00κ.κ.κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θπξίσο θάθειν, έμσ απφ ηνλ νπνίν ζα 

αλαγξάθνληαη επθξηλψο κε θεθαιαία γξάκκαηα ηα εμήο: 

 

(Απνζηνιέαο) 

 

ΦΑΚΔΛΟ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Γηα ην έξγν 

«1. Τπνζηήξημε ζηε ζπιινγή πξσηνγελώλ ελεξγεηαθώλ ζηνηρείσλ 
θαηαλάισζεο, κε ζθνπό ηελ θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο ελεξγεηαθήο 
θαηάζηαζεο θαηαλαιώζεσλ ηνπ ΝΠΓΓ Γ.Ν. ΙΜΑΝΟΓΛΔΙΟ –ΑΜΑΛΙΑ 

ΦΛΔΜΙΓΚ. 

2. ύληαμε νινθιεξσκέλεο κειέηεο ελεξγεηαθνύ ειέγρνπ θαη θαζνξηζκόο 
ζρεδίνπ δξάζεσλ βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θαη δξάζεσλ 

αεηθόξνπ ελέξγεηαο» 

 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο – 6 Απγνύζηνπ 2021 θαη 
ώξα 13.00ζηα γξαθεία ηεο ΞΔΡΑ Α.Δ. (Σαξηιάνπ Ρξηθνχπε 6-10, ΡΘ 10679, Αζήλα, 

1νοφξνθνο). 

Ν αλσηέξσ θπξίσο θάθεινο ζα πεξηέρεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηξεηο αλεμάξηεηνπο 
ππνθαθέινπο κε ηηο ελδείμεηο: 
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Α) πνθάθεινο Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο, ν νπνίνο πεξηέρεη φια ηα αλαθεξφκελα ζην 

άξζξν 16 ηεο παξνχζαο πηζηνπνηεηηθά θαη έγγξαθα. 

Β) πνθάθεινο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο, ν νπνίνο ζα πεξηέρεη φια ηα αλαθεξφκελα 
ζηνηρεία ζην άξζξν 17 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Ρνλίδεηαη ηδηαίηεξα, φηη νη ηερληθέο πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ θακία απνιχησο 
άκεζε ή έκκεζε αλαθνξά ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ.Πε πεξίπησζε πνπ 
δηαπηζησζεί θάηη ηέηνην, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, κπνξεί λα απνθιείζεη ηελ αληίζηνηρε 
πξνζθνξά απφ πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε. 

Γ) πνθάθεινο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ν νπνίνο ζα πεξηέρεη φια ηα αλαθεξφκελα  
ζηνηρεία ζην άξζξν 18 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Νη δηεπθξηλίζεηο πνπ δεηνχληαη κε ηηο απαληήζεηο πνπ ζα δίδνληαη ζα αλαξηψληαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο ΞΔΡΑ www.info-peta.gr. Νη ππνςήθηνη δελ κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ 

πξνθνξηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

1. Κεηά ηελ θαηάζεζε θαη ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ θακία δηεπθξίληζε, 
ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ησλ πξνζθνξψλ δελ γίλεηαη 
δεθηή, πιελ ησλ δηεπθξηλίζεσλ πνπ ηπρφλ ζα δεηεζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

2. Ξξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ γηα 180 
εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 
Ξξνζθνξέο πνπ αλαθέξνπλ ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ησλ 180 εκεξψλ απνξξίπηνληαη 

σο απαξάδεθηεο. 

3. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο παξαηείλεηαη εθφζνλ ηνχην δεηεζεί εγγξάθσο απφ ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε εκέξεο (15) πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη’ 

αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη 180 εκεξψλ. 

4. Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη εθηφο αλ 
ε Αλαζέηνπζα Αξρή θξίλεη αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί 
ην δεκφζην ζπκθέξνλ νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα 
επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ηεο πξνζθνξάο ηνπο εθφζνλ ηνπο δεηεζεί 
παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο πξηλ απφ ηελ πάξνδν ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ 
νξίνπ είηε φρη. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ν δηαγσληζκφο ζπλερίδεηαη κε φζνπο 
παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 

5. Αλαθνίλσζε επηινγήο Αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ηνλ πξνζθέξνληα κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερζεί. Πε 
πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ επηιεγέληνο ε αλάζεζε γίλεηαη ζην δεχηεξν θαηά ζεηξά 

επηινγήο, ν νπνίνο εξσηάηαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν, θαη νχησ θαζεμήο. 

http://www.info-peta.gr/
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6. Η παξνύζα πξόζθιεζε ζα δεκνζηεπζεί ζηνλ ηζηόηνπν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
Αλαπηπμηαθήο Αλώλπκεο Δηαηξείαο ΟΣΑ ΠΔΣΑ ΑΔ ζηελ ειεθηξνληθή 
δηεύζπλζε:  www.info-peta.gr . 

 

6. Γηαδηθαζία απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ 

Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 5. Ζ απνζθξάγηζε 
δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ 
εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε 
δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα 
ζηνλ Θαλνληζκφ Ξξνκεζεηψλ θαη φπνπ θαη δελ νξίδεηαη  θαηά αλάινγε εθαξκνγή ησλ 
ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ  Λ.4412/2016. 

Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο, ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο.Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη 
ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε 

πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ.  

 

7. Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ 

Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απνδνρή ή ηελ 

απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηνπο. 

Νη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, 
κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, 
απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζζεί απφ ηελ Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ θαη ζα αλαθνηλσζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη αθνινπζεί ζρεηηθή 
αλαθνίλσζε ηηκψλ, ε νπνία θαηαρσξείηαη ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ, καδί κε ηνπο ιφγνπο 
απφξξηςεο φζσλ πξνζθνξψλ θξίλνληαη απνξξηπηέεο. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ 
απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. 

Η θαηά ηα αλσηέξσ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ 
ζπκκεηνρήο, ησληερληθώλ πξνζθνξώλ θαη ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 
κπνξνύλ λα γίλνπλ ζε κία δεκόζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνύ. 

Ρα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ ηεο ΞΔΡΑ Α.Δ., ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα ηεο Δπηηξνπήο 

http://www.info-peta.gr/
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Γηαγσληζκνχ ζηνπο πξνζθέξνληεο. Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε θαηά 

αλάινγε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ  Λ.4412/2016. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή 
(ηζφηηκεο), ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ 
ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη 
ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 

ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.  

Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή), 

όπσο νξίδεηαη. 

8. Γηαδηθαζία θαηαθχξσζεο 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ 
πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα 
ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο, ηα 
δηθαηνινγεηηθά, πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 20 ηεο παξνχζαο. Ρα δηθαηνινγεηηθά 
πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ. 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά 
πνπππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή 
λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. 

i) Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία 

πνπ δειψζεθαλ κε ηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 17 ηεο παξνχζαο είλαη ςεπδή ή 

αλαθξηβή, ή 

ii) αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα 

πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή 

iii) αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ 
απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 16 θαη 
17 ηεο παξνχζαο , ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε 
γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσοεπφκελεπιένλζπκθέξνπζααπφ 

νηθνλνκηθή άπνςεπξνζθνξά ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσδηαδηθαζίαο. 

Αλ θαλέλαοαπν́ ηνπο πξνζθέ ξνληεο δελ ππέβαιεαιεζέ έ αθξηβέ δέισζε , ή αλ 
θαλέλαοαπφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεηέλα ή πεξηζζφηεξααπφ ηα 
απαηηνχκελαδηθαηνινγεηηθά, ή αλ θαλέλαοαπφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ 
απνδείμεηφηηπιεξνί ηα θξηηήξηαπνηνηηθήοεπηινγήο ηνπ  άξζξνπ 18, ε 

δηαδηθαζίααλάζεζεοκαηαηψλεηαη. 
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Ζ δηαδηθαζήαειέγρνπ ησλ παξαπάλσδηθαηνινγεηηθσ́λνινθιεξσ́λεηαη κε ηε 
ζχληαμεπξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην 
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην γηα ηε ιήςεαπφθαζεο , είηε γηα ηελ θαηαθπ́ξσζε ηεο ζπ́κβαζεο , 
είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπείηε γηα ηε καηαίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο. 

Ρν Γηνηθεηηθν́ Ππκβνπ́ιηνεήηεθαηαθπξσ́λεη , είηεκαηαηψλεη ηε ζχκβαζε , ζχκθσλα κε η α 
πξνβιεπφκελα ζηνλ Θαλνληζκφ Ξξνκεζεηψλ θαη φπνπ δεη θαη αλάινγε εθαξκνγή  κε ηηο 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016. 

Ζ ΑλαζέηνπζαΑξρέ θνηλνπνηεή ηελ απν́θαζεθαηαθπ́ξσζεο , καδί κε αληίγξαθνφισλ ησλ 
πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαοειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ , ζε 
θάζεπξνζθέξνληαεθηφοαπφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζεπξφζθνξνηξφπν , φπσο κε 
ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν , επί απνδείμεη . 
Όζνηππέβαιαλπαξαδεθηέοπξνζθνξέοιακβάλνπλγλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. 

Κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλάζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλαπφ ηηο 
θείκελεοδηαηάμεηοβνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη 
δηθαζηηθήοπξoζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηοαλαζηνιψλεπί απηψλ , ν 
πξνζσξηλφοαλάδνρνοππνβάιεηεπηθαηξνπνηεκέλα ηα  δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 20 ηεο 
παξνχζαοκεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο ΑλαζέηνπζαοΑξρήο . Ρα 
ζηνηρείαειέγρνληαηαπφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη , εθφζνλδηαπηζησζεί φηη δελ 
έρνπλεθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 17 θαη ηα 
θξηηήξηαπνηνηηθήοεπηινγήο ηνπ άξζξνπ 18, θνηλνπνηείηαη ε απφθαζεθαηαθχξσζεο ζηνλ 
πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη θαιείηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλνηφπν θαη ρξφλν γηα ηελ 
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ , εληφοείθνζη (20) εκεξψλαπφ ηελ 
θνηλνπνίεζεζρεηηθήοέγγξαθεοεηδηθέοπξν́ζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο, θαη ηελ 

απαηηνχκελεεγγπεηηθή επηζηνιή θαιήοεθηέιεζεο,  

Ζ ππνγξαθέ ηνπ ζπκθσλεηηθνπ́ έρεηαπνδεηθηηθν́ ραξαθηέξα . Δάλ ν αλάδνρνο δελ 
πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ , κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ  νξίδεηαη ζηελ 
εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαηέθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζεγίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ 
ππέβαιε ηελ ακέζσοεπφκελεπιένλζπκθέξνπζααπφ νηθνλνκηθή άπνςεπξνζθνξά . Αλ 
θαλέλαοαπφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζ πκθσλεηηθνχ, ε 

δηαδηθαζίααλάζεζεοκαηαηψλεηαη. 

 

9. Δγγπήζεηο 

Γηα ηελ ππνγξαθέ ηεο ζπ́κβαζεοαπαηηεήηαη ε παξνρέ εγγπ́εζεοθαιέοεθηέιεζεο , 
ζχκθσλα, ην π́ςνο ηεο νπνήαοθαζνξήδεηαη ζε πνζνζην́ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο , 

ρσξίο Φ.Ξ.Α. 
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Νη εγγπεηηθέοεπηζηνιέοθαιήοεθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλαπνδεθηέοαπφ ηελ 

ππεξεζία, πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα θαησηέξσαλαθεξφκελαζηνηρεία: 

α) ηελ εκεξνκελήαέθδνζεο, 

β) ηνλ εθδν́ηε, 

γ) ηελ ΑλαζέηνπζαΑξρέ πξνο ηελ νπνήα απεπζχλνληαη,  

δ) ηνλ αξηζκν́ ηεο εγγπ́εζεο, 

ε) ην πνζν́ πνπ θαιπ́πηεη ε εγγπ́εζε, 

ζη) ηελ πιέξεεπσλπκήα , ηνλ Α .Φ.Κ. θαη ηε δηεπ́ζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνπ́ 
θνξέαππέξ ηνπ νπνίνπεθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξήπησζεέλσζεο 
αλαγξάθνληαη ν́ια ηα παξαπάλσ γηα θάζεκέινο ηεο έλσζεο), 

δ) ηνπο ν́ξνπον́ηη : αα) ε εγγπ́εζεπαξέρεηαηαλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα , ν δε 
εθδφηεοπαξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο , θαη ββ) φηη 
ζε πεξήπησζεθαηάπησζεοαπηέο , ην πνζν́ ηεο θαηάπησζεοππν́θεηηαη ζην 
εθάζηνηεηζρχνληέινοραξηνζήκνπ, 

ε) ηα ζηνηρεήα ηεο ζρεηηθέοδηαθέξπμεο θαη ηελ εκεξνκελήαδηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ, 

ζ) ηελ εκεξνκελήαιέμεο έ ηνλρξφλνηζρχνο ηεο εγγχεζεο, 

η) ηελ αλάιεςεππνρξέσζεοαπν́ ηνλ εθδν́ηε ηεο εγγπ́εζεο λα θαηαβά ιεη ην πνζν́ 
ηεο εγγπ́εζεονιηθά έ κεξηθά ελην́οπέληε (5) εκεξψλκεηά απφ απιή 

έγγξαθεεηδνπνίεζεεθείλνπ πξνο ηνλ νπνίναπεπζχλεηαη. 

Νη εγγπεηηθέοεπηζηνιέοεθδήδνληαηαπν́ πηζησηηθά ηδξπ́καηα πνπ ιεηηνπξγνπ́λλν́κηκα ζηα 
θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο έ ηνπ Δπξσπαη̈θνπ́ Νηθνλνκηθνπ́ Σσ́ξνπ έ ζηα θξάηε -κέξε ηεο 
ΠΓΠ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεοδηαηάμεηο, ην δηθαήσκααπην́. Κπνξνχλ, επίζεο, 
λα εθδήδνληαηαπν́ ην Δ .Ρ.Α.Α. - Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ 
ΡακείνπΞαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ 
αληίζηνηρνπρξεκαηηθνχ πνζνχ . Αλ ζπζηαζεή παξαθαηαζέθε κε 
γξακκάηηνπαξαθαηάζεζεορξενγξάθσλ ζην ΡακείνΞαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ , ηα 
ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλθαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγ χεζεοεπηζηξέθνληαηκεηά 
ηε ιέμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγπ́εζενηθνλνκηθν́ θνξέα. 

Νη εγγπεηηθέοεπηζηνιέοεθδήδνληαη θαη ’ επηινγή ηνπ αλαδφρνπαπφ έλα ή πεξηζζφηεξνπο 

εθδφηεο ηεο παξαπάλσπαξαγξάθνπ, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ. 

Πε πεξήπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε έλσζε (θνηλνπξαμία), φια ηα κέιε ηεο 
επζχλνληαηέλαληη ηεο ΑλαζέηνπζαοΑξρήοαιιειέγγπα θαη εηο 

νιφθιεξνλκέρξηπιήξνποεθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
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10. Ξιεξσκέο θαη ηηκέο 

1. Νη ηηκέο ζηελ νηθνλνκηθέ πξνζθνξά γήλνληαηκν́λν ζε ΔΟΩ (€). Πξνζθνξά πνπ 
δελ δήλεη ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΩ έ πνπ ζα θαζνξήδεηζρέζε ΔΤΡΩ πξνο 

μέλνλόκηζκα ζα απνξξίπηεηαη, σο απαξάδεθηε. 

2. Νη ηηκέο ζα παξακέλνπλζηαζεξέο ζε ν́ιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπ́κβαζεο . ε 

αληίζεηεπεξίπησζε ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

3. Δθόζνλαπό ηελ πξνζθνξά δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε 

πξνζθεξόκελεηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

4. Ζ αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ ρακειφηεξεηηκή. 

5. Ζ ΑλαζέηνπζαΑξρέ δηαηεξεή ην δηθαήσκα λα δεηέ ζεηαπφ ηνλ ζπκκεηέρνληα , 
ζηνηρείααπαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσληηκψλ , απηφο, δε, 

ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηα ζηνηρείααπηά. 

6. Αλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξνρέ ππεξεζησ́λ ε πξνζθνξά 
θαίλεηαηαζπλήζηζηαρακειή ζε ζρέζε κε ην αληηθεί κελφ ηεο, ε ΑλαζέηνπζαΑξρέ, 
πξηλ λα απνξξήςεη ηελ πξνζθνξά απηέ , ζα δεηεή γξαπησ́ο ηηο δηεπθξηλήζεηο απν́ 
ηνλ ππνςέθηνΑλάδνρν. Πηελ πεξήπησζεαπηέ ζα δεηεήηαηέγγξαθεαηηηνιν́γεζε ηεο 
αλάιπζεο ηεο ΝηθνλνκηθήοΞξνζθνξάο (π.ρ. ζρεηηθά κε ηελ νηθ νλνκία ηεο 
κεζφδνππαξνρήοππεξεζίαο, ηηο επηιεγεήζεοηερληθέοιπ́ζεηο , ηηο 
εμαηξεηηθέοεπλντθέοζπλζήθεοππφ ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνοΑλάδνρνο ζα παξάζρεη 
ηελ ππεξεζήα , ηελ πξσηνηππήα ηεο πξνηεηλν́κελεοιπ́ζεο ). Δάλ θαη κεηά απφ ηελ 
παξνρή ηεο α λσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέοθξηζνχλ σο 
ππεξβνιηθά ρακειέο, ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη 

7. Όια ηα ηηκνιφγηα πνπ εθδίδνληαηαπφ ηνλ Ξξνκεζεπηή θαη νη 
αθφινπζεοπιεξσκέοαπφ ηελ ΑλαζέηνπζαΑξρή πξνο ηνλ Ξξνκεζεπηή ζα είλαη ζε 
Δπξψ. Ζ εμφθιεζε ησλ πξνκεζεπηψλ ζα γίλεηαηκεηά ηελ έθδνζε θαη παξαιαβή 
ηνπ ζρεηηθνπ́ ηηκνινγήνπ, απνινγηζηηθά, κε ειεθηξνληθέ πιεξσκέ, ζην ν́λνκα ηνπ 
αλαδφρνπαπφ ηελ αξκφδηαππεξεζία , κε ηελ πξνζθν́κηζε ησλ 
απαξαίηεησλδηθαηνινγεηηθψλ, κεηά ηελ νξη ζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

παξαιαβή ηνπο, εθφζνλππνβιεζνχλαξκνδίσο ηα πξνβιεπφκελαδηθαηνινγεηηθά. 

Οη πιεξσκέο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηκεκαηηθά σο εμήο: 

 20% ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο σο πξνθαηαβνιή γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 
ζύκβαζεο. 

 80% ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο κε ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο όισλ 

ησλ παξαδνηέσλ (Π1 έσο Π2) ηεο ζύκβαζεο.  
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Ν Αλάδνρνο κπνξεί λα παξαδψζεη ζε πξνγελέζηεξε εκεξνκελία απφ ηελ θαζνξηζκέλε, 
εθφζνλ έρνπλ νινθιεξσζεί νη ζρεηηθέο ππεξεζίεο. 

Ζ ΝκάδαΔ́ξγνπ ηεο ΑλαζέηνπζαοΑξρήο ζα εθδίδεηβεβαίσζεηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο 
Πχκβαζεο θαη ζα ηελ δηαβηβάδεη ζηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη 

ΞαξαιαβήοΔξγαζηψλ, ε νπνήα ζα εθδήδεη ηελ βεβαήσζεθαιέοεθηέιεζεο.  

Νη ηηκέοπεξηιακβάλνπλ θαη νπνηνδέπνηεάιινθν́ζηνο  πνπ πηζαλν́λπξνθπ́πηεη ζην 

πιαίζηνπινπνίεζεο ηεο Πχκβαζεο. 

 

11. Ξαξαιαβή - Ξαξαθνινχζεζε ζχκβαζεο 

Ζ παξαθνινπ́ζεζε ηεο θαιέοεθηέιεζεο ησλ εξγαζησ́λ θαη ε παξαιαβέ απησ́λ , θαζψο θαη 
ε ζπ́ληαμε ηνπ πξαθηηθνπ́ πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέοπαξαιαβέο , αλαηίζεηαη ζηελ Δπηηξνπή 
Ξαξαθνινχζεζεο θαη ΞαξαιαβήοΔξγαζηψλ , πνπ δηνξήδεηαηαπν́ ηελ ΑλαζέηνπζαΑξρέ . 
Ξξηλ απν́ ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνπ́ πξαθηηθνπ́ , ε Δπηηξνπέ ζα δεηά θαη ζα 
ιακβάλεηβεβαίσζεηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεοαπφ ηελ αληίζηνηρεΝκάδαΈξγνπ ηεο 

ΑλαζέηνπζαοΑξρήο. 

Ζ ΑλαζέηνπζαΑξρέ κπνξεή λα θάλεηαλά πάζαζηηγκέ ειέγρνπο. 

Πηελ πεξήπησζε ζηελ νπνήα ν αλάδνρνο δελ αληαπνθξήλεηαηπιέξσο ζηηο ππνρξεσ́ζεηο 
ηνπ, ε ΑλαζέηνπζαΑξρέ κπνξεή λα επηβάιιεηθπξσ́ζεηο κε ηε κνξθέ π ξνζηίκσλζχκθσλα 
κε ηνλ Θαλνληζκν́ Ξξνκεζεησ́λΓεκνζήνπ. 

 

12. Πχκβαζε 

1. Κεηά ηελ αλαθνίλσζεθαηαθχξσζεο, θαηαξηίδεηαηαπφ ηελ ΑλαζέηνπζαΑξρή ε ζρεηηθή 

ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχνζπκβαιιφκελακέξε. 

2. Ζ ζπ́κβαζε πεξηιακβάλεη ν́ια ηα ζηνηρεία ηεο δεηνχκελεοπαξερφκελεοππεξεζηψλ ησλ 
Έξγσλ θαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

α. Ρνλ ην́πν θαη ρξν́λνππνγξαθέο ηεο ζπ́κβαζεο    

β. Ρα ζπκβαιιν́κελακέξε 

γ. Ρελ πεξηγξαθέ ηεο πξνκέζεηαο θαη ηελ έθηαζε (πνζφηεηα) απηήο  

δ. Ρελ ηηκέ 

ε. Ρνλ ην́πν, ηξφπν θαη ρξφλνπαξάδνζεο ηεο δεηνχκελεοπξνκήζεηαο 

ζη. Ρηο ηερληθέοπξνδηαγξαθέο ηνπδεηνχκελνπ έξγνπ 
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δ. Ρηο πξνβιεπν́κελεοεγγπέζεηο 

ε. Ρηο πξνβιεπν́κελεοξέηξεο 

ζ. Ρηο δηαηάμεηο ηεο ηζρπ́νπζαολνκνζεζήαοβάζεη ησλ νπνήσλ ζα επ ηιχνληαη νη 

ηπρφλδηαθνξέο 

η. Ρνλ ηξν́πν θαη ρξν́λνπιεξσκέο. 

3. Ρν θεήκελν ηεο ζπ́κβαζεοθαηηζρπ́εηθάζεάιινπθεηκέλνπ ζην 
νπνίνηνχηνζηεξίδεηαηφπσοπξνζθνξά, πξνθήξπμε θαη απφθαζεθαηαθχξσζεο ή 
αλάζεζεο, εθηφοθαηαδήισλζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 

4. Ζ ζπ́κβ αζεηξνπνπνηείηαηφηαληνχηνπξνβιέπεηαηαπφ ζπκβαηηθφ φξν ή 
φηαλζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχνζπκβαιιφκελακέξε , χζηεξααπφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπνξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαοαξρήο. 

5. Ζ ζπ́κβαζεζεσξεήηαην́ηηεθηειέζηεθεν́ηαλ: 

α. Ξαξαδφζεθενιφθιεξε ε πνζφηεηα ηεο παξερφκελεοππεξεζίαο θαη ζηελ 
πνηφηεηα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζχκβαζε. 

β. Ξαξαιήθζεθενξηζηηθά ε παξερφκελεπξνκήζεηα. 

γ. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο , αθνχ 
πξνεγνπκέλσοεπηβιήζεθαληπρφλθπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 

δ. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλινηπέοζπκβαηηθέοππνρξεψζεηο θαη απφ ηα 
δχνζπκβαιιφκελακέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέοεγγπήζεηο θαη ηα 

πξνβιεπφκελααπφ ηε ζχκβαζε. 

 

13. Ηζρχνπζα λνκνζεζία - Δπίιπζε δηαθνξψλ 

1. Ζ παξνπ́ζαδηαθέξπμε θαη ε ζπ́κβαζε πνπ ζα θαηαξηηζζεή κε βάζεαπηέ ζα 
δηέπεηαηαπνθιεηζηηθά απφ ην Διιεληθφ Γίθαην θαη ζπγθεθξηκέλααπφ ηηο δηαηάμεηο:  

  

i. Ρσλ άξζξσλ 252 - 270 ηνπ Θσ́δηθαΓέκσλ θαη Θνηλνηέησλ (N.3463/2006), ζε 
ζπλδπαζκφ πξνο ηηο δηαηάμεηο  ηνπ Θ .Λ. 2190/1920, 

φπσοζήκεξαηζρχνπληξνπνπνηεκέλεο. 

ii. Ρνπ Λ . 2690/99 (ΦΔΘ 45 Α) «ΘχξσζεΘψδηθαΓηνηθεηηθήοΓηαδηθαζίαο» 

φπσοηξνπνπνηήζεθε θη ηζρχεη. 

iii. Ρνπ Λ . 2859/2000 (Φ.Δ.Θ. 248 Α) «ΘχξσζεΘψδηθαΦφξνπΞξνζηηζέκελεοΑμίαο» 

φπσοέρεηηξνπνπνηεζεί θαη ηζρπ́εη. 
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iv. Ρνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ . 3852 / 2010 «ΛέαΑξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 
ηεο ΑπνθεληξσκέλεοΓηνήθεζεο - ΞξφγξακκαΘαιιηθξάηεο» θαη ησλ 
ηξνπνπνηήζεσλαπηψλβάζεη ηνπ λφκνπ 403. 

v. Ρνπ Ξ .Γ. 75 / 2011 - ΞεξηθεξεηαθέοΔλψζεηοΓήκσλ θαη Θελη ξηθή ΈλσζεΓήκσλ 

Διιάδνο73/12. 

vi. Ρνπ N.4270/2014 «ΑξρέοΓεκνζηνλνκηθήοδηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 
ηεο Νδεγήαο 2011/85/ΔΔ) δεκφζηνινγηζηηθφ θαη άιιεοδηαηάμεηο » (ΦΔΘ 

Α/143/28.6.2014), θαηά ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχεη. 

vii.Ρνλ Θαλνληζκφ Ξξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο ΞΔΡΑ ΑΔ θαη φπνπ δελ νξίδεηαη 
θαηά αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηαμεσλ ηνπ λ. 4412/2016πεξί απεπζείαο αλάζεζεο 

ζχκβαζεο απφ ην ειεθηξνληθφ κεηξψνηοε Αλαζέηνπζαο  

2. Γηα θάζεδηαθνξά – δηέλεμεπάλσ ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζηελ 
εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο , θαζψο θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηοαλσηέξαοβίαο ν 
παξέρσλππεξεζίεοαλάδνρνο, ππάγεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ 

ΔιιεληθψλΓηθαζηεξίσλ ηεο έδξαο ηεο πεξεζίαοδηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

14. Θπξψζεηο - Ξνηληθέο ξήηξεο 

Δάλ ν αλάδνρνοδηαθφςεηάθαηξα θαη ρσξίοζπλαίλεζε ηεο ΑλαζέηνπζαοΑξρήο ηελ 
πξνκήζεηα, πξηλ ηελ εκεξνκελήαιέμεο ηνπ ζπκβαηηθνπ́ ρξν́λνπ έ δελ πξαγκαηνπνηέζεη 
ηνπο ν́ξνπο θαη ηηο απαηηέζεηο ηεο παξνπ́ζαοδηαθέξπμεο επηβάιινληαηθπξψζεηοζχκθσλα 

κε ηελ ηζρπ́νπζαλνκνζεζήα. 

 

15. Δηδηθνί φξνη 

1. Ζ ΞΔΡΑ Α .Δ. δελ δεζκεπ́εηαη γηα ηελ ηειηθέ αλάζεζε ησλ πξνο παξνρέ ππεξεζησ́λ 
θαη δηθαηνπ́ηαη λα ηελ αλαζέζεη έ ν́ρη, λα καηαησ́ζεη, λα αλαβάιιεη έ λα επαλαιάβεη ηε 
ζρεηηθή δηαδηθαζία , ρσξίονπδεκίαππνρξέσζεθαηαβνιήοακνηβήο ή απνδεκίσζεο εμ ' 

απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνλ ζπκκεηέρνληα. 

2. Ν ζπκκεηέρσλ ζηελ ελ ιν́γσδηαδηθαζήα δελ δηθαηνπ́ηαηαπνδεκήσζεο γηα 
δαπάλεοζρεηηθέο κε ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλα θέξνληαη ζηελ 

παξνχζα. 

3. Όζααπφ ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο , κε βάζε ηελ 
ηζρχνπζαλνκνζεζίαεπηηξέπεηαη λα ππνβάιινληαη ζε αληίγξαθα , πξέπεηαπηά λα 
είλαηλνκίκσοεπηθπξσκέλαφπνπεπηβάιιεηαη. 
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4. Όζααπφ ηα δηθαηνινγεηηθά θ αη ινηπά έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο , πιελ 
ηερληθψλθπιιαδίσλ, είλαημελφγισζζα ζα πξέπεηαπαξαηηήησο λα ζπλνδεχνληαηαπφ 
επίζεκεκεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

5. Πε θάζεπεξήπησζε ην Διιεληθν́ θεήκελνζεσξεήηαηθπ́ξην θαη 

ππεξηζρχεηθάζεαληίζηνηρνπμελφγισζζνπθεηκέλνπ. 

6. Ζ ΑλαζέηνπζαΑξρέ δελ επηβαξπ́λεηαη , νχηεαλαιακβάλεηθακηά ππνρξέσζε ζε ηξίηνπο 

γηα νπνηνδέπνηεέξγν, κειέηε ή πξντφλ πνπ ζα πινπνηεζεί απφ απηνχο. 

7. Ζ ΑλαζέηνπζαΑξρέ ππνρξενπ́ηαη λα θαηαβάιιεηδαπάλεκν́λν γηα ηελ 

παξερφκελεππεξεζία πνπ παξαδίδεηαη γηα ην θάζεΈξγν. 

8. Ν αλάδνρνοππνρξενπ́ηαη λα ηεξεή απαξέγθιηηα ηηο δηαηάμεηο ηεο 
εξγαηηθήολνκνζεζίαο, δειαδή, ηε θαηαβνιέ ησλ λνκήκσλαπνδνρσ́λ , νη νπνήεο ζε 
θακίαπεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαηθαηψηεξεο ησλ πξνβ ιεπνκέλσλαπφ ηελ 
ηζρχνπζα, γη’ απηφλ, θάζεθνξά ΠΠΔ , ηελ ηέξεζε ηνπ λν́κηκνπσξαξήνπ , ηελ 
αζθαιηζηηθή θάιπςε , ηνπο ν́ξνποπγηεηλέο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλθ .ι.π.. Πε 
πεξίπησζε δε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηνπ αλσηέξσφξνπ ν Αλάδνρνο ζα θ αιείηαη 
γηα έγγξαθεοεμεγέζεηο . Αλ νη εμεγέζεηοθξηζνπ́λαλεπαξθεήο , ν αλάδνρνο ζα 

θεξχζζεηαηέθπησηνο. 

9. Νη παξαιέπηεο ηεο δηαθέξπμεοππνρξενπ́ληαηελην́οπέληε (5) εκεξψλαπφ ηελ 
ηειεπηαίαεκεξνκελίαδεκνζίεπζε ηεο , λα ηελ ειέγμνπλαπν́ άπνςεπιεξν́η εηαο θαη 
εθφζνλδηαπηζηψζνπλνπνηαδήπνηεπαξάιεηςε λα ην γλσξίζνπλ , εγγξάθσο ζηελ 

πεξεζίαδηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

10. Θαλέλαοαπφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ δελ κπνξεί ζε 
νπνηαδήπνηεπεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέοαπαληήζεηο - πιεξνθνξίεο εθ 

κέξνπο ηεο Αξρήοδηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

16. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Ν (ππό)θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλεη: 

1. πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986 φπνπ ν ελ ιφγσ ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα 
δειψλεη φηη: 

● Γελ έρεη απνθιεηζζεί απφ ηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε απφθαζε 
ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο ή κε παξφκνηα απφθαζε αξρήο θξάηνπο κέινπο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

● Γελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα 

ηνπήηνη γηα 
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α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 
ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο 
Νθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ 

L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 

β) ελεξγεηηθή δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί 
ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 
Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 
25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-
πιαίζην 2003/568/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 
31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην 

εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 
πξνζηαζία  ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ 
(ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 
(Α' 48), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε 
ηξνκνθξαηηθέοδξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 
θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 
13εοΗνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 
22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο 

εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 5 απηήο, 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο Νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο 
Νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ 
ηεο 26εο Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο 
ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 
309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή 

λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α' 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη 
ζην άξζξν 2 ηεο Νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2002/629/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ.4198/2013 (Α' 215 ) 

● Γελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή 
εηδηθήοεθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ 
ηνδηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή 
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έρεηαλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε 
νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, 
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. 

● Γελ είλαη έλνρνο ππνβνιήο ςεπδνχο δειψζεσο ή παξαιείςεσο ππνβνιήο 
ησλπιεξνθνξηψλ, πνπ απαηηνχληαη θαη αλάινγε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 57 παξ. 

4 ηεο Νδεγίαο 2014/24/ΔΔ/ θαηζην άξζξν 73 παξ. 4 ηνπ Λ. 4412), 

● Γελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή θαη επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ 
εθηέιεζενπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 
πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, 

απνδεκηψζεηο ή άιιεο θπξψζεηο 

● Δίλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο εηζθνξψλ ζε 

νξγαληζκνχοθνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

● Αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Θαηαθχξσζεο, 
ζεπεξίπησζε πνπ θαηαθπξσζεί ζε απηφλ ε ζχκβαζε. 

● Έρεη ιάβεη γλψζε ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ ηεο κειέηεο θαη φισλ 
ησλζρεηηθψλ κε απηήλ εγγξάθσλ θαη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη 

αλεπηθπιάθησο.  

● Ζ αλσηέξσ Γ αθνξά γηα ηα ελ ιφγσ αδηθήκαηα αθνξά ηνπο δηαρεηξηζηέο ζε 
πεξίπησζενκφξξπζκσλ (Ν.Δ.), εηεξφξξπζκσλ (Δ.Δ.) θαη εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο 
επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαη φια ηα κέιε ηνπ Γ.Π. ζε 
πεξίπησζε αλψλπκεο εηαηξείαο (Α.Δ.), ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηε 
δηνίθεζή ηνπ ζε θάζε άιιε πεξίπησζε θαη ηα αληίζηνηρα θαηά ην δίθαην ηεο 
αιινδαπήο επηρείξεζεο πξφζσπα γηα ηα σο άλσ αλαθεξφκελα αδηθήκαηα  

2. Ξαξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αλ νη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζπκκεηέρνπλ κε 
αληηπξφζσπφ ηνπο 

3. Δπί ελψζεσλ/θνηλνπξαμηψλ έγγξαθν πιεξεμνπζηφηεηαο ή ππεχζπλε δήισζε νξηζκνχ 
ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ απφ ην θάζε κέινο ηεο έλσζεο γη’ απηφλ πνπ ππνγξάθεη ηελ 

πξνζθνξά (Πε πεξίπησζε πνπ δελ ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο). 

4. Δπίζεο ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ 
ππνςήθηνπλνκηθνχ πξνζψπνπ (Θαηαζηαηηθά, ηξνπνπνηήζεηο, ΦΔΘ εθπξνζψπεζεο 

θ.ιπ.). 

Τπνρξεώζεηο / δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε Έλσζε/ Κνηλνπξαμία 

1. Δπί ελψζεσλ θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ φια ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά 

ζαππνβάιινληαη γηα θάζε έλα κέινο ηνπο μερσξηζηά. 

2. Ζ Έλσζε / Θνηλνπξαμία δελ ππνρξεψλεηαη λα ιάβεη νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 

πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά ηεο. 
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3. Κε ηελ ππνβνιή ηεο Ξξνζθνξάο θάζε Κέινο ηεο Έλσζεο/ Θνηλνπξαμίαο 
επζχλεηαηαιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. Πε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ Έξγνπ ζηελ 
Έλσζε/Θνηλνπξαμία, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο 

Πχκβαζεο. 

4. Ζ θνηλή Ξξνζθνξά ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο 
πνπαπνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. 

5. Πε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, Κέινο ηεο 
Έλσζεο/Θνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο κέινπο ηεο 
Έλσζεο / Θνηλνπξαμίαο θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο, ηφηε εάλ νη ζπκβαηηθνί 
φξνη κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα ελαπνκείλαληα Κέιε ηεο Έλσζεο/ Θνηλνπξαμίαο, 
ε Πχκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη σο έρεη θαη λα παξάγεη φια ηα έλλνκα 
απνηειέζκαηά ηεο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη φξνπο. Ζ δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ησλ 
ζπκβαηηθψλ φξσλ απφ ηα ελαπνκείλαληα Κέιε ζα εμεηαζζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 
ε νπνία θαη ζα απνθαζίζεη ζρεηηθά. Δάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή απνθαζίζεη φηη ηα 
ελαπνκείλαληα Κέιε δελ επαξθνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο. 

 

17. Ρερληθή πξνζθνξά 

Ν (ππό)θάθεινο «Σερληθή Πξνζθνξά» ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλεη ηηο 
αθφινπζεοΔλφηεηεο: 

● Ππλνπηηθή πξφηαζε πξνζέγγηζεο ηνπ Έξγνπ, ε νπνία ζα αλαθέξεη ηνλ ηξφπν κε 
ηνλ νπνίν ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζθνπεχεη λα πξνζεγγίζεη ην έξγν, ηηο κεζφδνπο 

ή θαη ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζρεηηθά. 

● Ρελ πξνηεηλφκελε Νκάδα Έξγνπ, ηα κέιε ηεο νπνίαο ζα δηαζέηνπλ ηελ ζρεηηθή 
εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία απφ ηελ παξνρή παξφκνησλ ππεξεζηψλ. Πηελ ελφηεηα 
απηή, ε ηερληθή πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή ηεο νξγάλσζεο ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηεο Νκάδαο Έξγνπ, πεξηγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ θαη θαζεθφλησλ 
ησλ ζηειερψλ, κε ηξφπν ψζηε λα θαιχπηνληαη φιεο νη επηκέξνπο αλάγθεο ηνπ 
έξγνπ. 

 

18. Νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

Ν (ππό)θάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλεη ηα 

αθφινπζα ζηνηρεία: 
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Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ νδεγίεο θαη κε ηελ 
ππνρξεσηηθή ζπκπιήξσζε ηνπ πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη. Ζ ππνβνιή ηεο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο θαζ' νηνλδήπνηε άιινλ ηξφπν ζπλεπάγεηαη απφξξηςή ηεο. 

Νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο πξέπεη λα είλαη ζε ΔΟΩ. Δπηζεκαίλεηαη φηη εθφζνλ δελ 
πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηέρεη: 

ΠΙΝΑΚΑ 1 : ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

πλνιηθό πνζό 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
ηεο εηαηξείαο ή έλσζεο 

(ρσξίο ην ΦΠΑ) 

(Νινγξάθσο ζε Δπξψ) (Αξηζκεηηθά ζε Δπξψ) 

ΦΠΑ (Νινγξάθσο ζε Δπξψ) (Αξηζκεηηθά ζε Δπξψ) 

πλνιηθό πνζόλ 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
ηεο εηαηξείαο ή έλσζεο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ΦΠΑ) 

(Νινγξάθσο ζε Δπξψ) (Αξηζκεηηθά ζε Δπξψ) 

Πηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο πεξηιακβάλνληαη ε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ 
ηνπ, ηα έκκεζα έμνδα ηνπ έξγνπ θαη θάζε δαπάλε πνπ αθνξά ζε νπνηνδήπνηε ηξίην 
ζρεηηθά κε ην έξγν απηφ, φπσο νη εηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθά ηακεία νπνηαζδήπνηε 

θχζεο. 

Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο ζην δηαγσληζκό γηα 
έμη (6) κήλεο από ηελ επόκελε εκέξα ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνύ. Πξνζθνξέο πνπ ζα αλαθέξνπλ εκεξνκελία ιήμεο ηζρύνο 
κηθξόηεξε ηεο παξαπάλσ αλαγξαθόκελεο ή δελ αλαθέξνπλ δηάξθεηα ηζρύνο 

ζα απνξξίπηνληαη. 

 

19. Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο 

Α. Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο νθείιεη 
λα ππνβάιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο, ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε πξσηφηππα ή 
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επηθπξσκέλα αληίγξαθα φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη 

ειέγρνληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην νηθείν άξζξν ηεο παξνχζαο. 

● Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ (3 
κελψλ) πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε, 
γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 1 ηνπ Λ. 

4412/2016. 

● Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 
ηειεπηαίνπεμακήλνπ (6 κελψλ) πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηειεί ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, 

φηη δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 

● Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνο σο 
πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

(θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο Φνξνινγηθέο πνρξεψζεηο ηνπ. 

● Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο 
εεγγξαθή ηνπ ζ` απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο 
ηνπδηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη εγγεγξακκέλνο 

κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

Δάλ είλαη Έλσζε Φπζηθψλ ή Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ πνπ ππέβαιαλ θνηλή πξνζθνξά, 

ηαπαξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε ζπκκεηέρνληα ζηελ Έλσζε. 

Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο 
ζπληζηάιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ παξφρνπ ππφ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ην 

δηαγσληζκφ. 

Β. Γηεπθξηλίζεηο γηα ηα Γηθαηνινγεηηθά Θαηαθχξσζεο 

● Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε γιψζζα άιιε, εθηφο ηεο ειιεληθήο, 
ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα.  

● Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη 
ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ 
πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε 
βεβαίσζε ηνπ πνςεθίνπ Αλαδφρνπ, ή ζηα θξάηε κέιε πνπ δελ πξνβιέπεηαη 
έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 
δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ 
ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ πνςεθίνπ Αλαδφρνπ ζηελ νπνία ζα 
βεβαηψλεηαη ην αληίζηνηρν πεξηερφκελν. Πηελ θαηά πεξίπησζε Έλνξθε Βεβαίσζε 
ή ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα 
ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζηα ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα νη 
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ζρεηηθέο λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ έλνξθε βεβαίσζε ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά 
απφ ηνλ πνςήθην Αλάδνρν εληφο ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ 
Θαηαθχξσζεο». 

 

20. Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο - ελζηάζεηο 

Θαηά ησλ πξάμεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ρσξεί έλζηαζε. Ζ πξνζεζκία άζθεζήο ηεο 
είλαη ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ 
ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ΞΔΡΑ ΑΔ, ε 
νπνίααπνθαζίδεη, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, εληφο 
πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε 
απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ 
θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην 
έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Ρν παξάβνιν 
επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ΞΔΡΑ ΑΔ, αλ ε έλζηαζε γίλεη 
δεθηή. 

Θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ηεο παξνχζαο, ρσξεί έλζηαζε 
ε νπνία ππνβάιιεηαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο ΞΔΡΑ Α.Δ. κέρξη ηξείο (3) εκέξεο 
πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Δπί ηεο έλζηαζεο 
απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο ΞΔΡΑ Α.Δ., χζηεξα απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο 
αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε 
πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο 
άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ 
ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο 
ηεο ζχκβαζεο. Ρν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, αλ ε 

έλζηαζε γίλεη δεθηή. 
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