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ΓΕΝΙΚΑ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	
	

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ	ΑΡΧΗ:	 ΕΤΑΙΡΕΙΑ	 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	 ΚΑΙ	 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ	 ΠΡΟΒΟΛΗΣ	 ΑΘΗΝΩΝ	 –	
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ	Α.Ε.	Ο.Τ.Α.	(Ε.Α.Τ.Α.	Α.Ε.).	

ΤΙΤΛΟΣ	ΤΟΥ	ΕΡΓΟΥ:	 Υπηρεσίες	 Συμβούλου	 Νομικής	 Υποστήριξης	 στο	 πλαίσιο	 της	 Πράξης	
“Ολοκληρωμένο	Πρόγραμμα	Προώθησης	και	Προβολής	της	Αθήνας	μέσα	
από		Β2Β	και	Β2C”	του	Επιχειρησιακού	Προγράμματος	«Αττική	2014-2020	
με	Κωδικό	ΟΠΣ	5034507.	

ΑΡ.	ΑΝΑΦΟΡΑΣ	CPV	 79140000-7	 –	 «Υπηρεσίες	 παροχής	 νομικών	 συμβουλών	 και	
πληροφοριών».	

ΠΡΟŸΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ	
ΔΑΠΑΝΗ:	

59.700.000,00	ευρώ	(€)	μη	συμπεριλαμβανομένου	του	ΦΠΑ	.	
74.028,00	ευρώ	(€)	συμπεριλαμβανομένου	του	ΦΠΑ.	

ΧΡΟΝΙΚΗ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ		
ΤΗΣ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	

Δώδεκα	(12)	μήνες	από	την	υπογραφή	της	Σύμβασης.	

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	 Η	σύμβαση	χρηματοδοτείται	από	πιστώσεις	του	Προγράμματος	Δημοσίων	
Επενδύσεων	 και	 από	 την	 Ευρωπαϊκή	 Ένωση	 (Ευρωπαϊκό	 Ταμείο	
Περιφερειακής	Ανάπτυξης	-ΕΤΠΑ).	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΠΡΑΞΗΣ	 Η	Σύμβαση	εντάσσεται	στο	Υποέργο	1	της	Πράξης	με	τίτλο	«Ολοκληρωμένο	
Πρόγραμμα	Προώθησης	και	Προβολής	της	Αθήνας	μέσα	από	B2B	και	B2C	
κανάλια»,	 με	 Κωδικό	 ΟΠΣ	 5034507,	 η	 οποία	 έχει	 ενταχθεί	 στο	
Επιχειρησιακό	 Πρόγραμμα	 «Αττική	 2014-2020»,	 δυνάμει	 της	 υπ’	 αριθ.	
Α.Π.:	5040/ΕΦΔ410/	28/12/2018	(ΑΔΑ:	Ρ4520ΡΙΝ-ΨΦΜ).	

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ		 Ο	διαγωνισμός	θα	διεξαχθεί	με	τη	συνοπτική	διαδικασία	του	άρθρου	117	
του	ν.	4412/2016.		

ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΝΑΘΕΣΗΣ:	 Η	πλέον	συμφέρουσα	από	οικονομική	άποψη	προσφορά	επί	τη	βάσει	της	
βέλτιστης	σχέσης	ποιότητας	–	τιμής.	

ΤΡΟΠΟΣ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ		
–	ΥΠΟΒΟΛΗΣ	ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	

Υποβολή	φακέλου	προσφοράς	 είτε	 με	 αποστολή,	 επί	 αποδείξει,	 είτε	 με	
κατάθεσή	στο	πρωτόκολλο	της	Αναθέτουσας	Αρχής	

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	 &	 ΩΡΑ	
ΥΠΟΒΟΛΗΣ	ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:	

06/02/2019	και	ώρα	12:00	μ.μ.	

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	 &	 ΩΡΑ	
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ	
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:	

06/02/2019	και	ώρα	14:00	π.μ.	
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1.	ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ	ΑΡΧΗ	ΚΑΙ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ	

1.1	 ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ	ΑΡΧΗΣ			

Αναθέτουσα	Αρχή	
	

ΕΤΑΙΡΕΙΑ	 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	 ΚΑΙ	 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ	 ΠΡΟΒΟΛΗΣ	 ΑΘΗΝΩΝ	 –	
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ	Α.Ε.	Ο.Τ.Α.	(Ε.Α.Τ.Α.	Α.Ε.)	

Ταχυδρομική	Δ/νση	 Ξενοφώντος	7,	Αθήνα	
Χώρα	 Ελλάδα	
Τ.Κ.	 105	57	

Τηλέφωνο/Φαξ	 210	3253123/210	5222743	
e-mail:	 info@developathens.gr		
Αρμόδιος	για	πληροφορίες	 Xριστίνα	Μπαρέ	
Γενική	 διεύθυνση	 στο	
διαδίκτυο	(URL)	

www.developathens.gr		

1.2	 ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	-	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	

Ο	 διαγωνισμός	 θα	 διεξαχθεί	 με	 τη	 διαδικασία	 του	 συνοπτικού	 διαγωνισμού	 του	 άρθρου	 117	 του	 ν.	
4412/2016	και	υπό	τις	προϋποθέσεις	του	νόμου	αυτού	και	τους	ειδικότερους	όρους	της	παρούσας.	
Η	σύμβαση	χρηματοδοτείται	από	πιστώσεις	του	Προγράμματος	Δημοσίων	Επενδύσεων	(ΠΔΕ)	(κωδ.	ενάριθ.	
2018ΕΠ08510073/	Κωδικός	ΣΑ:	ΕΠ0851)	και	από	το	Ευρωπαϊκό	Ταμείο	Περιφερειακής	Ανάπτυξης	-ΕΤΠΑ.	
Ειδικότερα,	 η	 Σύμβαση	 εντάσσεται	 στο	 Υποέργο	 1	 της	 Πράξης	 με	 τίτλο	 «Ολοκληρωμένο	 Πρόγραμμα	
Προώθησης	και	Προβολής	της	Αθήνας	μέσα	από	B2B	και	B2C	κανάλια»,	με	Κωδικό	ΟΠΣ	5034507,	η	οποία	
έχει	 ενταχθεί	 στο	 Επιχειρησιακό	 Πρόγραμμα	 «Αττική	 2014-2020»,	 δυνάμει	 της	 υπ’	 αριθ.	 Α.Π.:	
5040/ΕΦΔ410/	28/12/2018	απόφασης	του	Δημάρχου	Αθηναίων	(ΑΔΑ:	Ρ4520ΡΙΝ-ΨΦΜ).	

1.3	 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΥΣΙΚΟΥ	ΚΑΙ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ		

Το	αντικείμενο	του	Διαγωνισμού	συνίσταται	στην	παροχή	υπηρεσιών	νομικής	υποστήριξης	της	ΕΑΤΑ	Α.Ε.	
κατά	τη	διαδικασία	υλοποίησης	της	ως	άνω	Πράξης	αναφορικά	με	ζητήματα	α)	του	δικαίου	ανάθεσης	και	
εκτέλεσης	 δημοσίων	 συμβάσεων	 και	 β)	 του	 νομικού	 πλαισίου	 για	 τη	 διαχείριση,	 τον	 έλεγχο	 και	 την	
υλοποίηση	συγχρηματοδοτούμενων	έργων,	συμπεριλαμβανομένων	των	κανόνων	που	διέπουν	την	επιλογή	
έκτακτου	προσωπικού	για	την	υλοποίηση	της	πράξης	μέσω	της	σύναψης	σύμβασης	μίσθωσης	έργου.		

Οι	παρεχόμενες	υπηρεσίες	κατατάσσονται	στους	ακόλουθους	κωδικούς	του	Κοινού	Λεξιλογίου	δημοσίων	
συμβάσεων	(CPV):	79140000-7	–	«Υπηρεσίες	παροχής	νομικών	συμβουλών	και	πληροφοριών».	

Η	διάρκεια	της	σύμβασης	ορίζεται	σε	δώδεκα	(12)		μήνες	από	την	υπογραφή	της	με	δυνατότητα	χορήγησης	
παράτασης.	

Η	εκτιμώμενη	αξία	της	σύμβασης	ανέρχεται	στο	πενήντα	εννέα	χιλιάδες	επτακόσια	ευρώ	(59.700,00€)	άνευ	
ΦΠΑ,	ενώ	δε	η	συνολική	αμοιβή	συμπεριλαμβανομένου	του	ισχύοντος	ΦΠΑ	24%	δεκατεσσάρων	χιλιάδων	
τριακοσίων	είκοσι-οκτώ	ευρώ	(14.328,00€)	ανέρχεται	στο	ποσό	των	εβδομήντα	τεσσάρων	χιλιάδων	είκοσι	
οκτώ	ευρώ	(74.028,00€).	

Η	σύμβαση	θα	ανατεθεί	με	το	κριτήριο	της	πλέον	συμφέρουσας	από	οικονομική	άποψη	προσφοράς,	επί	τη	
βάσει	της	βέλτιστης	σχέσης	ποιότητας	–	τιμής.		

Αναλυτική	 περιγραφή	 του	 φυσικού	 αντικειμένου	 της	 σύμβασης	 περιλαμβάνεται	 στο	 Παράρτημα	 Α’	 της	
παρούσας,	το	οποίο	αποτελεί	αναπόσπαστο	τμήμα	αυτής.	
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1.4	 ΘΕΣΜΙΚΟ	ΠΛΑΙΣΙΟ		

Η	ανάθεση	και	εκτέλεση	της	σύμβασης	διέπεται	από	την	κείμενη	νομοθεσία	και	τις	κατ΄	εξουσιοδότηση	
αυτής	εκδοθείσες	κανονιστικές	πράξεις,	όπως	ισχύουν,	και	ιδίως	από	τις	διατάξεις:	

 του	 Κανονισμού	 (ΕΕ)	 αριθ.	 1303/2013	 του	 Ευρωπαϊκού	 Κοινοβουλίου	 και	 του	 Συμβουλίου	 της	 17ης	
Δεκεμβρίου	 2013,	 «περί	 καθορισμού	 κοινών	 διατάξεων	 για	 το	 Ευρωπαϊκό	 Ταμείο	 Περιφερειακής	
Ανάπτυξης,	 το	 Ευρωπαϊκό	 Κοινωνικό	 Ταμείο,	 το	 Ταμείο	 Συνοχής,	 το	 Ευρωπαϊκό	 Γεωργικό	 Ταμείο	
Αγροτικής	 Ανάπτυξης	 και	 το	 Ευρωπαϊκό	 Ταμείο	 Θάλασσας	 και	 Αλιείας	 και	 περί	 καθορισμού	 γενικών	
διατάξεων	 για	 το	 Ευρωπαϊκό	 Ταμείο	 Περιφερειακής	 Ανάπτυξης,	 το	 Ευρωπαϊκό	 Κοινωνικό	 Ταμείο,	 το	
Ταμείο	Συνοχής	και	το	Ευρωπαϊκό	Ταμείο	Θάλασσας	και	Αλιείας	και	για	την	κατάργηση	του	κανονισμού	
(ΕΚ)	αριθ.	1083/2006»,	

 του	 Κανονισμού	 (ΕΕ)	 1301/2013	 του	 Ευρωπαϊκού	 Κοινοβουλίου	 και	 του	 Συμβουλίου	 της	 17ης	
Δεκεμβρίου	 2013	 «σχετικά	 με	 το	 Ευρωπαϊκό	 Ταμείο	 Περιφερειακής	 Ανάπτυξης	 και	 για	 τη	 θέσπιση	
ειδικών	διατάξεων	σχετικά	με	τον	στόχο	«Επενδύσεις	στην	ανάπτυξη	και	την	απασχόληση»	και	για	την	
κατάργηση	του	κανονισμού	(ΕΚ)	αριθ.	1080/2006»,	

 του	 Κανονισμού	 (ΕΕ)	 αριθ.	 2016/679	 του	 Ευρωπαϊκού	 Κοινοβουλίου	 και	 του	 Συμβουλίου	 της	 27ης	
Απριλίου	2016,	«για	την	προστασία	των	φυσικών	προσώπων	έναντι	της	επεξεργασίας	των	δεδομένων	
προσωπικού	χαρακτήρα	και	για	την	ελεύθερη	κυκλοφορία	των	δεδομένων	αυτών	και	την	κατάργηση	της	
οδηγίας	95/46/ΕΚ	(Γενικός	Κανονισμός	για	την	Προστασία	Δεδομένων)»,		

 του	Κανονισμού	(ΕΕ,	Ευρατόμ)	2018/1046	του	Ευρωπαϊκού	Κοινοβουλίου	και	του	Συμβουλίου,	της	18ης	
Ιουλίου	2018,	σχετικά	με	τους	«δημοσιονομικούς	κανόνες	που	εφαρμόζονται	στον	γενικό	προϋπολογισμό	
της	Ένωσης,	την	τροποποίηση	των	κανονισμών	(ΕΕ)	αριθ.	1296/2013,	(ΕΕ)	αριθ.	1301/2013,	(ΕΕ)	αριθ.	
1303/2013,	(ΕΕ)	αριθ.	1304/2013,	(ΕΕ)	αριθ.	1309/2013,	(ΕΕ)	αριθ.	1316/2013,	(ΕΕ)	αριθ.	223/2014,	(ΕΕ)	
αριθ.	 283/2014	 και	 της	 απόφασης	 αριθ.	 541/2014/ΕΕ	 και	 για	 την	 κατάργηση	 του	 κανονισμού	 (ΕΕ,	
Ευρατόμ)	αριθ.	966/2012»,	

 του	ν.	4412/2016	(Α'	147)	“Δημόσιες	Συμβάσεις	Έργων,	Προμηθειών	και	Υπηρεσιών	(προσαρμογή	στις	
Οδηγίες	2014/24/	ΕΕ	και	2014/25/ΕΕ)»	

 του	 ν.	 4314/2014	 (Α'	 265)	 “Α)	 Για	 τη	 διαχείριση,	 τον	 έλεγχο	 και	 την	 εφαρμογή	 αναπτυξιακών	
παρεμβάσεων	για	 την	προγραμματική	περίοδο	2014−2020,	Β)	Ενσωμάτωση	της	Οδηγίας	2012/17	 του	
Ευρωπαϊκού	Κοινοβουλίου	και	του	Συμβουλίου	της	13ης	Ιουνίου	2012	(ΕΕ	L	156/16.6.2012)	στο	ελληνικό	
δίκαιο,	 τροποποίηση	 του	 ν.	 3419/2005	 (Α'	 297)	 και	 άλλες	 διατάξεις”	 και	 του	 ν.	 3614/2007	 (Α'	 267)	
«Διαχείριση,	έλεγχος	και	εφαρμογή	αναπτυξιακών	παρεμβάσεων	για	την	προγραμματική	περίοδο	2007	
-2013»,	

 του	 ν.	 3852/2010	 (ΦΕΚ	 87/Α/07.07.2010)	 «Νέα	 Αρχιτεκτονική	 της	 Αυτοδιοίκησης	 και	 της	
Αποκεντρωμένης	Διοίκησης	-	Πρόγραμμα	Καλλικράτης»,	

 του	ν.	3463/2006	(ΦΕΚ	114/Α/08.06.2006)	«Κύρωση	του	Κώδικα	Δήμων	και	Κοινοτήτων»,	

 του	ν.	4270/2014	(Α'	143)	«Αρχές	δημοσιονομικής	διαχείρισης	και	εποπτείας	(ενσωμάτωση	της	Οδηγίας	
2011/85/ΕΕ)	–	δημόσιο	λογιστικό	και	άλλες	διατάξεις»,	

 του	ν.	4250/2014	(Α'	74)	«Διοικητικές	Απλουστεύσεις	-	Καταργήσεις,	Συγχωνεύσεις	Νομικών	Προσώπων	
και	 Υπηρεσιών	 του	 Δημοσίου	 Τομέα-Τροποποίηση	 Διατάξεων	 του	 π.δ.	 318/1992	 (Α΄161)	 και	 λοιπές	
ρυθμίσεις»	και	ειδικότερα	τις	διατάξεις	του	άρθρου	1,			

 της	παρ.	Ζ	του	Ν.	4152/2013	(Α'	107)	«Προσαρμογή	της	ελληνικής	νομοθεσίας	στην	Οδηγία	2011/7	της	
16.2.2011	για	την	καταπολέμηση	των	καθυστερήσεων	πληρωμών	στις	εμπορικές	συναλλαγές»,		

 του	ν.	4013/2011	 (Α’	204)	«Σύσταση	ενιαίας	Ανεξάρτητης	Αρχής	Δημοσίων	Συμβάσεων	και	Κεντρικού	
Ηλεκτρονικού	Μητρώου	Δημοσίων	Συμβάσεων»,		
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 του	ν.	3861/2010	(Α’	112)	«Ενίσχυση	της	διαφάνειας	με	την	υποχρεωτική	ανάρτηση	νόμων	και	πράξεων	
των	κυβερνητικών,	διοικητικών	και	αυτοδιοικητικών	οργάνων	στο	διαδίκτυο	"Πρόγραμμα	Διαύγεια"	και	
άλλες	διατάξεις”,	

 του	 ν.	 3471/2006	 (ΦΕΚ	 133	 Α/28-6-2006)	 «Προστασία	 δεδομένων	 προσωπικού	 χαρακτήρα	 και	 της	
ιδιωτικής	ζωής	στον	τομέα	των	ηλεκτρονικών	επικοινωνιών»,	

 του	ν.	2121/1993	(Α'	25)	«Πνευματική	Ιδιοκτησία,	Συγγενικά	Δικαιώματα	και	Πολιτιστικά	Θέματα»,	

 του	ν.	2859/2000	(Α’	248)	«Κύρωση	Κώδικα	Φόρου	Προστιθέμενης	Αξίας»,		

 του	ν.2690/1999	(Α'	45)	“Κύρωση	του	Κώδικα	Διοικητικής	Διαδικασίας	και	άλλες	διατάξεις”	 	και	ιδίως	
των	άρθρων	7	και	13	έως	15,	

 του	π.δ	28/2015	(Α'	34)	“Κωδικοποίηση	διατάξεων	για	την	πρόσβαση	σε	δημόσια	έγγραφα	και	στοιχεία”,		

 του	π.δ.	80/2016	(Α΄145)	“Ανάληψη	υποχρεώσεων	από	τους	Διατάκτες”	

 της	απόφασης	της	Επιτροπής	των	ΕΚ	με	αριθμό	C(2014)	10170	final/18.12.2014,	που	αφορά	την	έγκριση	
του	Ε.Π.	«Αττική»	2014–2020,	όπως	τροποποιήθηκε	με	την	Απόφαση	της	Επιτροπής	των	ΕΚ	με	αριθμό	
C(2018)	8869	final/12.12.2018,	

 της	 υπ'	 αριθ.	 πρωτ.	 55/10.01.2018	 (ΑΔΑ	 ΩΦΔΦ7Λ7-5ΗΚ)	 απόφασης	 (ΟΡΘΗ	 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)	 της	
Περιφερειάρχη	 Αττικής	 για	 την	 «Έγκριση	 της	 Στρατηγικής	 Βιώσιμης	 Αστικής	 Ανάπτυξης	 της	 "Αστικής	
Αρχής:	Δήμος	Αθηναίων	-	ΕΑΤΑ	Α.Ε."	με	τίτλο:	«Αθήνα	2020:	Βιώσιμη	Ανάπτυξη	για	τον	τουρισμό,	τον	
πολιτισμό,	την	καινοτομία»,	η	οποία	συγχρηματοδοτείται	από	το	Ε.Τ.Π.Α.	και	το	Ε.Κ.Τ.,	

 της	υπ'	αριθ.	56/19.01.2018	(ΦΕΚ	72/Β/2018)	απόφασης	της	Περιφερειάρχη	Αττικής	για	τον	ορισμό	του	
«Ενδιάμεσου	Φορέα	 Διαχείρισης	 ΕΑΤΑ	 Α.Ε.»	ως	 Ενδιάμεσου	Φορέα	 Διαχείρισης	 του	 Επιχειρησιακού	
Προγράμματος	«Αττική»	2014-2020.	

 της	υπ’	αριθ.	πρωτ.	3048/ΕΦΔ	179	/02.08.2018	πρόσκλησης	του	Ενδιάμεσου	Φορέα	Διαχείρισης	EATΑ	
για	την	υποβολή	προτάσεων	στο	Π.Ε.Π.	«Αττική»	2014-2020	στο	πλαίσιο	του	Άξονα	Προτεραιότητας	03	
«Ενίσχυση	της	ανταγωνιστικότητας	και	της	εξωστρέφειας	των	ΜΜΕ	–	Βελτίωση	της	ελκυστικότητας	της	
Περιφέρειας	Αττικής	για	προσέλκυση	Επενδύσεων	και	προαγωγή	της	Καινοτόμου	Επιχειρηματικότητας»	
με	κωδικό	(ΕΑΤΑ6),	

 του	 με	 ID	 53921	 –	 31.10.2018	 Τεχνικού	 Δελτίου	 Πράξης	 του	 Δικαιούχου	 «ΕΤΑΙΡΕΙΑ	 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	 ΚΑΙ	
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ	ΠΡΟΒΟΛΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ	Α.Ε.	ΟΤΑ»	και	τα	συνημμένα	σε	αυτό	έγγραφα	προς	
τον	Ενδιάμεσο	Φορέα	Διαχείρισης	ΕΑΤΑ,	για	τη	χρηματοδότηση	της	υπόψη	πράξης	στο	Π.Ε.Π.	«Αττική»	
2014-2020	 στο	 πλαίσιο	 του	 Άξονα	 Προτεραιότητας	 Προτεραιότητας	 03	 «Ενίσχυση	 της	
ανταγωνιστικότητας	 και	 της	 εξωστρέφειας	 των	ΜΜΕ	 -	Βελτίωση	 της	 ελκυστικότητας	 της	Περιφέρειας	
Αττικής	για	προσέλκυση	Επενδύσεων	και	προαγωγή	της	Καινοτόμου	Επιχειρηματικότητας»,	

 της		με	αρ.	πρωτ.	5009/ΕΦΔ399/21-12-2018	1ης	τροποποίησης	της	πρόσκλησης	του	Ενδιάμεσου	Φορέα	
Διαχείρισης	EATΑ	για	την	υποβολή	προτάσεων	στο	Π.Ε.Π.	«ΑΤΤΙΚΗ»	2014-2020	στο	πλαίσιο	του	Άξονα	
Προτεραιότητας	03	«Ενίσχυση	της	ανταγωνιστικότητας	και	της	εξωστρέφειας	των	ΜΜΕ	–	Βελτίωση	της	
ελκυστικότητας	της	Περιφέρειας	Αττικής	για	προσέλκυση	Επενδύσεων	και	προαγωγή	της	Καινοτόμου	
Επιχειρηματικότητας»	με	κωδικό	(ΕΑΤΑ6,	έκδοση	2η)	με	ΑΔΑ:	ΩΖΙΤΟΡΙΝ-ΡΜΝ	ως	προς	τη	διόρθωση	της	
κατηγορίας	 απλοποιημένου	 κόστους	 και	 την	 προσθήκη	 2	 δεικτών	 εκροής	 για	 την	 καλύτερη	
παρακολούθηση	της	πράξης.	

 του	 υπ'	 αριθ.	 πρωτ.	 5010/ΕΦΔ400/21.12.2018	 ηλεκτρονικού	 μηνύματος	 του	 ΕΦΔ	 ΕΑΤΑ	 προς	 το	
Δικαιούχο	 «ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	 ΚΑΙ	 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ	ΠΡΟΒΟΛΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ	Α.Ε.	ΟΤΑ»	με	
τίτλο:	«Τροποποίηση	εκδοθείσας	πρόσκλησης	ΟΧΕ	Αθήνας	3d»,		
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 της	υπ'	αριθ.	πρωτ.	4851/24.12.2018	απάντησης	του	Δικαιούχου	«ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΚΑΙ	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ	
ΠΡΟΒΟΛΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ	Α.Ε.	ΟΤΑ»	με	 τίτλο:	«Υποβολή	συμπληρωματικών	στοιχείων	στην	
ήδη	υποβληθείσα	πρόταση	με	κωδικό	ΟΠΣ	5034507»	(Υποβολή	ΟΠΣ	31-10-2018,	ID	53921)	

 της	 υπ’	 αριθ.	 Α.Π.:	 5040/ΕΦΔ410/28.12.2018	 (ΑΔΑ:	 Ρ4520ΡΙΝ-ΨΦΜ),	 απόφασης	 του	 Δημάρχου	
Αθηναίων	 για	 την	 «Ένταξη	 της	 Πράξης	 “Ολοκληρωμένο	 Πρόγραμμα	 Προώθησης	 και	 Προβολής	 της	
Αθήνας	μέσα	από	B2B	και	B2C	κανάλια”	με	Κωδικό	ΟΠΣ	5034507	στο	Επιχειρησιακό	Πρόγραμμα	«Αττική	
2014-2020»,	

 της	 Απόφασης	 του	 Δ.Σ.	 της	 Εταιρείας	 Ανάπτυξης	 και	 Τουριστικής	 Προβολής	 Αθηνών,	 Αναπτυξιακή	
Ανώνυμος	 Εταιρεία	Οργανισμού	 Τοπικής	 Αυτοδιοίκησης	 του	 Δήμου	Αθηναίων	 που	 ελήφθη	 κατά	 την	
137η	 Συνεδρίασή	 του	 (Δ.Σ.	 Θέμα	 2/137Ο	 Δ.Σ.18.1.2019),	 με	 αριθμ.	 Πρωτ.	 282/ΕΥΥΑΠ	 264/21.1.2019	
Ε.Α.Τ.Α.	Α.Ε.	(ΑΔΑ:	61ΖΔΟΡΙΝ-1ΕΣ)		με	την	οποία	εγκρίθηκε	το	Σχέδιο	Υλοποίησης	με	ίδια	μέσα	από	την	
ΕΑΤΑ	του	Υποέργου	1	«Εξειδικευμένες	ενέργειες	προώθησης	και	προβολής	του	προορισμού	Αθήνα»	της	
Πράξης	 «Ολοκληρωμένο	 Πρόγραμμα	 Προώθησης	 και	 Προβολής	 της	 Αθήνας	 μέσα	 από	 B2B	 και	 B2C	
κανάλια»		με	κωδικό	ΟΠΣ	(MIS)	5034507.	

 της	 υπ’	 αριθ.	 πρωτ.	 283/ΕΥΥΑΠ	265/21.1.2019	 Ε.Α.Τ.Α.	 Α.Ε.	 Απόφασης	 υλοποίησης	 με	 ίδια	 μέσα	 του	
Υποέργου	1	«Εξειδικευμένες	ενέργειες	προώθησης	και	προβολής	του	προορισμού	Αθήνα»	της	Πράξης	
«Ολοκληρωμένο	Πρόγραμμα	Προώθησης	και	Προβολής	της	Αθήνας	μέσα	από	B2B	και	B2C	κανάλια»		με	
κωδικό	ΟΠΣ	(MIS)	5034507	(ΑΔΑ:	67ΤΓΟΡΙΝ-ΚΘ4).	

 του	Τεχνικού	Δελτίου	Υποέργου	1	της	πράξης«Ολοκληρωμένο	Πρόγραμμα	Προώθησης	και	Προβολής	της	
Αθήνας	μέσα	από	B2B	και	B2C	κανάλια»		με	κωδικό	ΟΠΣ	(MIS)	5034507.	

 της	 υπ’	 αριθ.	 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018	 (ΦΕΚ	 5968/Β/31-12-2018)	 Υπουργικής	 Απόφασης	
«Αντικατάσταση	της	υπ’	αριθμ.	110427/EΥΘΥ/	1020/20.10.2016	(ΦΕΚ	Β΄	3521)	υπουργικής	απόφασης	με	
τίτλο	 «Τροποποίηση	 και	 αντικατάσταση	 της	 υπ’	 αριθμ.	 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015	 (ΦΕΚ	 Β΄	 1822)	
υπουργικής	απόφασης	“Εθνικοί	κανόνες	επιλεξιμότητας	δαπανών	για	τα	προγράμματα	του	ΕΣΠΑ	2014	-	
2020	 -	Έλεγχοι	νομιμότητας	δημοσίων	συμβάσεων	συγχρηματοδοτούμενων	πράξεων	ΕΣΠΑ	2014-2020	
από	 Αρχές	 Διαχείρισης	 και	 Ενδιάμεσους	 Φορείς	 -	 Διαδικασία	 ενστάσεων	 επί	 των	 αποτελεσμάτων	
αξιολόγησης	πράξεων»,	

 της	υπ’	αριθ.	57654/23.05.2017	(Β'	1781)	απόφασης	του	Υπουργού	Οικονομίας	και	Ανάπτυξης	«Ρύθμιση	
ειδικότερων	 θεμάτων	 λειτουργίας	 και	 διαχείρισης	 του	 Κεντρικού	 Ηλεκτρονικού	 Μητρώου	 Δημοσίων	
Συμβάσεων	(ΚΗΜΔΗΣ)	του	Υπουργείου	Οικονομίας	και	Ανάπτυξης»,	με	την	οποία	τροποποιείται	η	με	αρ.	
Π1	2380/2012	Κοινή	Υπουργική	Απόφαση	(Β'	3400)	«Ρύθμιση	των	ειδικότερων	θεμάτων	λειτουργίας	και	
διαχείρισης	του	Κεντρικού	Ηλεκτρονικού	Μητρώου	Δημοσίων	Συμβάσεων	του	Υπουργείου	Ανάπτυξης,	
Ανταγωνιστικότητας,	Υποδομών,	Μεταφορών	και	Δικτύων»,	

 της	 υπ’	 αριθ.	 158/2016	 απόφασης	 της	 ΕΑΑΔΗΣΥ	 «Έγκριση	 “Τυποποιημένου	 Εντύπου	 Υπεύθυνης	
Δήλωσης”	(ΤΕΥΔ)	του	άρθρου	79	παρ.	4	του	Ν.	4412/2016	(Α	{	147),	για	διαδικασίες	σύναψης	δημόσιας	
σύμβασης	κάτω	των	ορίων	των	οδηγιών»	(ΦΕΚ	3698/Β'/16.11.2016)»,	

 του	κωδικοποιημένου	καταστατικού	της	Εταιρείας,		

 της	υπ’	αριθ.	3/109ο	Δ.Σ./23.12.2016	απόφασης	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	Ε.Α.Τ.Α.	Α.Ε.,	με	την	
οποία	καθορίστηκαν	τα	αρμόδια	όργανα	για	την	ανάθεση	συμβάσεων	βάσει	των	άρθρων	116	έως	119	
του	 Ν.	 4412/2016	 (ΦΕΚ	 Α/147/8-8-2016)	 «Δημόσιες	 Συμβάσεις	 Έργων,	 Προμηθειών	 και	 Υπηρεσιών	
(προσαρμογή	στις	Οδηγίες	2014/24/	ΕΕ	και	2014/25/ΕΕ)»	και	την	παροχή	δικαιώματος	υπογραφής	από	
το	Δ.Σ.	στο	Διευθύνοντα	Σύμβουλο,	όπου	απαιτείται,	

 της	υπ’	αριθ.	πρωτ.	332/YYAΠ:311/24.01.2019	απόφασης	του	Διευθύνοντος	Συμβούλου	της	Ε.Α.Τ.Α.	Α.Ε.	
για	 τη	 διενέργεια	 συνοπτικού	 Διαγωνισμού	 με	 κριτήριο	 ανάθεσης	 την	 πλέον	 συμφέρουσα	 από	
οικονομική	άποψη	προσφορά	επί	τη	βάσει	της	βέλτιστης	σχέσης	ποιότητας	–	τιμής,	για	την	ανάθεση	της	
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σύμβασης	 «Υπηρεσίες	 Συμβούλου	 Νομικής	 Υποστήριξης	 στο	 πλαίσιο	 της	 Πράξης	 “Ολοκληρωμένο	
Πρόγραμμα	 Προώθησης	 και	 Προβολής	 της	 Αθήνας	 μέσα	 από	 	 Β2Β	 και	 Β2C”	 του	 Επιχειρησιακού	
Προγράμματος	 «Αττική	 2014-2020	 με	 Κωδικό	 ΟΠΣ	 5034507»,	 με	 την	 οποία	 επιπλέον	 συγκροτήθηκε	
αφενός	 η	 τριμελής	 Επιτροπής	 Διενέργειας	 και	 Αξιολόγησης	 των	 Προσφορών	 και	 αφετέρου	 τριμελής	
Επιτροπή	Ενστάσεων	(ΑΔΑ:	6ΧΙΤΟΡΙΝ-ΘΤ8).	

 των	σε	εκτέλεση	των	ανωτέρω	νόμων	εκδοθεισών	κανονιστικών	πράξεων,	των	λοιπών	διατάξεων	που	
αναφέρονται	ρητά	ή	απορρέουν	από	τα	οριζόμενα	στα	συμβατικά	τεύχη	της	παρούσας,		καθώς	και	του	
συνόλου	των	διατάξεων	του	ασφαλιστικού,	εργατικού,	κοινωνικού,	περιβαλλοντικού	και	φορολογικού	
δικαίου	που	διέπει	την	ανάθεση	και	εκτέλεση	της	παρούσας	σύμβασης,	έστω	και	αν	δεν	αναφέρονται	
ρητά	παραπάνω.	

1.5	 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ	ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ		

Η	καταληκτική	ημερομηνία	παραλαβής	των	προσφορών	είναι,	επί	ποινή	απαραδέκτου,	η	06.02.2019	και	
ώρα	12:00.		

Οι	προσφορές	μπορούν	να	υποβληθούν	και	με	courier	ή	ταχυδρομείο,	αλλά	πρέπει,	επί	ποινή	απαραδέκτου,	
να	έχουν	φτάσει	στο	πρωτόκολλο	της	υπηρεσίας	έως	την	ανωτέρω	ημέρα	και	ώρα.	

1.6	 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ	

Το	πλήρες	κείμενο	της	παρούσας	Διακήρυξης	καταχωρήθηκαν	στο	Κεντρικό	Ηλεκτρονικό	Μητρώο	Δημοσίων	
Συμβάσεων	(ΚΗΜΔΗΣ)		

Το	πλήρες	κείμενο	της	παρούσας	Διακήρυξης	όπως	προβλέπεται	στην	περίπτωση	16	της	παραγράφου	4	του	
άρθρου	 2	 του	 Ν.	 3861/2010,	 αναρτήθηκε	 στο	 διαδίκτυο,	 στον	 ιστότοπο	 http://et.diavgeia.gov.gr/	
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΔΙΑΥΓΕΙΑ)		

Η	Διακήρυξη	καταχωρήθηκε	στο	διαδίκτυο,	στην	ιστοσελίδα	της	αναθέτουσας	αρχής,	στη	διεύθυνση	(URL)	:			
www.developathens.gr.		

1.7	 ΑΡΧΕΣ	ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ	ΣΤΗ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	ΣΥΝΑΨΗΣ	ΤΗΣ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ		

Οι	οικονομικοί	φορείς	δεσμεύονται	ότι:	

α)	 τηρούν	και	θα	εξακολουθήσουν	να	 τηρούν	κατά	 την	 εκτέλεση	 της	σύμβασης,	 εφόσον	επιλεγούν,	 	 τις	
υποχρεώσεις	 τους	 που	 απορρέουν	 από	 τις	 διατάξεις	 της	 περιβαλλοντικής,	 κοινωνικοασφαλιστικής	 και	
εργατικής	 νομοθεσίας,	 που	 έχουν	 θεσπιστεί	 με	 το	 δίκαιο	 της	 Ένωσης,	 το	 εθνικό	 δίκαιο,	 συλλογικές	
συμβάσεις	 ή	 διεθνείς	 διατάξεις	 περιβαλλοντικού,	 κοινωνικού	 και	 εργατικού	 δικαίου,	 οι	 οποίες	
απαριθμούνται	 στο	 Παράρτημα	 Χ	 του	 Προσαρτήματος	 Α	 του	 ν.	 4412/2016.	 Η	 τήρηση	 των	 εν	 λόγω	
υποχρεώσεων	 ελέγχεται	 και	 βεβαιώνεται	 από	 τα	 όργανα	 που	 επιβλέπουν	 την	 εκτέλεση	 των	 δημοσίων	
συμβάσεων	και	τις	αρμόδιες	δημόσιες	αρχές	και	υπηρεσίες	που	ενεργούν	εντός	των	ορίων	της	ευθύνης	και	
της	αρμοδιότητάς	τους		

β)	δεν	θα	ενεργήσουν	αθέμιτα,	παράνομα	ή	καταχρηστικά	καθ΄όλη	τη	διάρκεια	της	διαδικασίας	ανάθεσης,	
αλλά	και	κατά	το	στάδιο	εκτέλεσης	της	σύμβασης,	εφόσον	επιλεγούν	

γ)	λαμβάνουν	τα	κατάλληλα	μέτρα	για	να	διαφυλάξουν	την	εμπιστευτικότητα	των	πληροφοριών	που	έχουν	
χαρακτηρισθεί	ως	τέτοιες.	
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2.	ΓΕΝΙΚΟΙ	ΚΑΙ	ΕΙΔΙΚΟΙ	ΟΡΟΙ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	

2.1	 ΓΕΝΙΚΕΣ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	

2.1.1	 Έγγραφα	της	σύμβασης	
Τα	έγγραφα	της	παρούσας	διαδικασίας	σύναψης	είναι	τα	ακόλουθα:	

 η	παρούσα	Διακήρυξη	(ΑΔΑM	…………...)	με	τα	Παραρτήματά	της,	που	αποτελούν	αναπόσπαστο	μέρος	
αυτής,	

 	το	Τυποποιημένο	Έντυπο	Υπεύθυνης	Δήλωσης	[ΤΕΥΔ],			

 οι	συμπληρωματικές	πληροφορίες	που	τυχόν	παρέχονται	στο	πλαίσιο	της	διαδικασίας,	ιδίως	σχετικά	με	
τις	προδιαγραφές	και	τα	σχετικά	δικαιολογητικά	

2.1.2	 Επικοινωνία	-	Πρόσβαση	στα	έγγραφα	της	Σύμβασης	
Το	σύνολο	των	συμβατικών	τευχών	είναι	διαθέσιμο	ηλεκτρονικά	στις	γενική	διεύθυνση	της	αναθέτουσας	
αρχής	στο	διαδίκτυο,	σύμφωνα	με	τον	πίνακα	της	παραγράφου	1.1.	

Για	τυχόν	έντυπη	παραλαβή	των	τευχών	ή	μέρους	αυτών	οι	ενδιαφερόμενοι	απευθύνονται	στα	γραφεία	της	
Αναθέτουσας	Αρχής	κατά	τις	εργάσιμες	ημέρες	και	έως	τις	15:00.		

Οι	ενδιαφερόμενοι	μπορούν	να	παραλάβουν	τα	παραπάνω	στοιχεία	και	ταχυδρομικά,	εφόσον	τα	ζητήσουν	
έγκαιρα	 και	 εμβάσουν,	 κατόπιν	 συνεννόησης	 με	 την	 Αναθέτουσα	 Αρχή,	 τη	 δαπάνη	 της	 ταχυδρομικής	
αποστολής	τους.	Η	Αναθέτουσα	Αρχή	αποστέλλει	τα	ζητηθέντα	στοιχεία	μέσω	των	Ελληνικών	Ταχυδρομείων	
ή	ιδιωτικών	εταιρειών	μεταφοράς	αλληλογραφίας	και	χωρίς	να	φέρει	ευθύνη	για	την	έγκαιρη	άφιξη	τους	
στον	ενδιαφερόμενο.	

2.1.3	 Παροχή	Διευκρινίσεων	
Τα	 σχετικά	 αιτήματα	 παροχής	 διευκρινίσεων	 υποβάλλονται	 εγγράφως,	 σύμφωνα	 με	 το	 άρθρο	 2.4.2,	 το	
αργότερο	 έξι	 (6)	 ημέρες	 πριν	 την	 καταληκτική	 ημερομηνία	 υποβολής	 προσφορών	 και	 απαντώνται	
εγγράφως.	Αιτήματα	παροχής	διευκρινήσεων	που	υποβάλλονται	με	άλλο	τρόπο	δεν	εξετάζονται.		

Οι	 διαγωνιζόμενοι	 δεν	 δικαιούνται	 σε	 καμιά	 περίπτωση	 να	 επικαλούνται	 προφορικές	 απαντήσεις	 ή	
διευκρινίσεις	εκ	μέρους	της	Αναθέτουσας	Αρχής.	

Η	αναθέτουσα	αρχή	μπορεί	να	παρατείνει	την	προθεσμία	παραλαβής	των	προσφορών,	ούτως	ώστε	όλοι	οι	
ενδιαφερόμενοι	οικονομικοί	φορείς	να	μπορούν	να	λάβουν	γνώση	όλων	των	αναγκαίων	πληροφοριών	για	
την	κατάρτιση	των	προσφορών	στις	ακόλουθες	περιπτώσεις:	

 Όταν,	για	οποιονδήποτε	λόγο,	πρόσθετες	πληροφορίες,	αν	και	 ζητήθηκαν	από	τον	οικονομικό	φορέα	
έγκαιρα	δεν	έχουν	παρασχεθεί	το	αργότερο	τέσσερις	(4)	ημέρες	πριν	από	την	προθεσμία	που	ορίζεται	
για	την	παραλαβή	των	προσφορών.	

 Όταν	τα	έγγραφα	της	σύμβασης	υφίστανται	σημαντικές	αλλαγές.	

Η	διάρκεια	της	παράτασης	θα	είναι	ανάλογη	με	τη	σπουδαιότητα	των	πληροφοριών	που	ζητήθηκαν	ή	των	
αλλαγών.	

Όταν	οι	πρόσθετες	πληροφορίες	δεν	έχουν	 ζητηθεί	 έγκαιρα	ή	δεν	έχουν	σημασία	για	 την	προετοιμασία	
κατάλληλων	προσφορών,	δεν	απαιτείται	παράταση	των	προθεσμιών.	

2.1.4	 Γλώσσα	
Τα	έγγραφα	της	σύμβασης	έχουν	συνταχθεί	στην	ελληνική	γλώσσα		

Τυχόν	ενστάσεις	υποβάλλονται	στην	ελληνική	γλώσσα.	
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Οι	 προσφορές	 και	 τα	 περιλαμβανόμενα	 σε	 αυτές	 στοιχεία	 συντάσσονται	 στην	 ελληνική	 γλώσσα	 ή	
συνοδεύονται	από	επίσημη	μετάφρασή	τους	στην	ελληνική	γλώσσα.	Στα	αλλοδαπά	δημόσια	έγγραφα	και	
δικαιολογητικά	 εφαρμόζεται	 η	 Συνθήκη	 της	 Χάγης	 της	 5ης.10.1961,	 που	 κυρώθηκε	 με	 το	 ν.1497/1984	
(Α΄188).	 Ειδικά,	 τα	 αλλοδαπά	 ιδιωτικά	 έγγραφα	 μπορούν	 να	 συνοδεύονται	 από	 μετάφρασή	 τους	 στην	
ελληνική	γλώσσα	επικυρωμένη,	είτε	από	πρόσωπο	αρμόδιο	κατά	τις	διατάξεις	της	εθνικής	νομοθεσίας,	είτε	
από	πρόσωπο	κατά	νόμο	αρμόδιο	της	χώρας	στην	οποία	έχει	συνταχθεί	το	έγγραφο.		

Τα	αποδεικτικά	έγγραφα	συντάσσονται	στην	ελληνική	γλώσσα	ή	συνοδεύονται	από	επίσημη	μετάφρασή	
τους	στην	ελληνική	γλώσσα.	Στα	αλλοδαπά	δημόσια	έγγραφα	και	δικαιολογητικά	εφαρμόζεται	η	Συνθήκη	
της	Χάγης	της	5ης.10.1961,	που	κυρώθηκε	με	το	ν.1497/1984	(Α΄188).	Ειδικά,	τα	αλλοδαπά	ιδιωτικά	έγγραφα	
μπορούν	να	συνοδεύονται	από	μετάφρασή	τους	στην	ελληνική	γλώσσα	επικυρωμένη	είτε	από	πρόσωπο	
αρμόδιο	κατά	τις	διατάξεις	της	εθνικής	νομοθεσίας	είτε	από	πρόσωπο	κατά	νόμο	αρμόδιο	της	χώρας	στην	
οποία	έχει	συνταχθεί	το	έγγραφο.			

Κατ'	 εξαίρεση,	 ενημερωτικά	 και	 τεχνικά	 φυλλάδια	 και	 άλλα	 έντυπα	 -	 εταιρικά	 ή	 μη	 -	 με	 ειδικό	 τεχνικό	
περιεχόμενο	μπορούν	 να	υποβάλλονται	 σε	άλλη	 γλώσσα,	 χωρίς	 να	συνοδεύονται	από	μετάφραση	στην	
ελληνική.		

Σε	 κάθε	 περίπτωση	 η	 Επιτροπή	 Διενέργειας	 Διαγωνισμού	 διατηρεί	 το	 δικαίωμα	 να	 ζητήσει	 από	 τους	
συμμετέχοντες/υποψηφίους	τη	μετάφραση	οιουδήποτε	στοιχείου	κριθεί	απαραίτητο	για	την	εκτίμηση	της	
προσφοράς	τους.	

Κάθε	μορφής	επικοινωνία	με	την	Αναθέτουσα	Αρχή,	καθώς	και	μεταξύ	αυτής	και	του	αναδόχου,	θα	γίνεται	
υποχρεωτικά	στην	ελληνική	γλώσσα	

2.1.5	 Εγγυήσεις	
Οι	 εγγυητικές	 επιστολές	 της	 παραγράφου	 4.1.	 εκδίδονται	 από	 πιστωτικά	 ή	 χρηματοδοτικά	 ιδρύματα	 ή	
ασφαλιστικές	επιχειρήσεις	κατά	την	έννοια	των	περιπτώσεων	β΄	και	γ΄	 της	παρ.	1	του	άρθρου	14	του	ν.	
4364/	2016	(Α΄13)	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.		

Οι	 εγγυητικές	 επιστολές	 εκδίδονται	 κατ’	 επιλογή	 των	 οικονομικών	 φορέων	 από	 έναν	 ή	 περισσότερους	
εκδότες	της	παραπάνω	παραγράφου.	

Οι	εγγυήσεις	αυτές	περιλαμβάνουν	κατ’	ελάχιστον	τα	ακόλουθα	στοιχεία:		

- την	ημερομηνία	έκδοσης,		

- τον	εκδότη,		

- την	Αναθέτουσα	Αρχή	προς	την	οποία	απευθύνονται,		

- τον	αριθμό	της	εγγύησης,		

- το	ποσό	που	καλύπτει	η	εγγύηση,		

- 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),		
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- 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,	

- τα	στοιχεία	της	παρούσας	διακήρυξης	και	την	καταληκτική	ημερομηνία	υποβολής	προσφορών	του	
διαγωνισμού,		

- την	ημερομηνία	λήξης	ή	τον	χρόνο	ισχύος	της	εγγύησης,		

- 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	και		

- στην	περίπτωση	των	εγγυήσεων	καλής	εκτέλεσης	και	προκαταβολής,	τον	αριθμό	και	τον	τίτλο	της	
σχετικής	σύμβασης.	

Η	Αναθέτουσα	Αρχή	επικοινωνεί	με	τους	εκδότες	των	εγγυητικών	επιστολών	προκειμένου	να	διαπιστώσει	
την	εγκυρότητά	τους.	Σημειώνεται	ότι	η	δομή	και	το	περιεχόμενο	του	υποδείγματος	εγγυητικής	επιστολής	
καλής	εκτέλεσης	δεν	είναι	δεσμευτικά.		

2.2	 ΔΙΚΑΙΩΜΑ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	–	ΚΡΙΤΗΡΙΑ	ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ	ΕΠΙΛΟΓΗΣ	

2.2.1	 Δικαιούμενοι	συμμετοχής		
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:	

α)	κράτος-μέλος	της	Ένωσης,	

β)	κράτος-μέλος	του	Ευρωπαϊκού	Οικονομικού	Χώρου	(Ε.Ο.Χ.),	

γ)	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	 και	 τις	 γενικές	 σημειώσεις	 του	 σχετικού	 με	 την	 Ένωση	
Προσαρτήματος	I	της	ως	άνω	Συμφωνίας,	καθώς	και		

δ)	σε	τρίτες	χώρες	που	δεν	εμπίπτουν	στην	περίπτωση	γ΄	της	παρούσας	παραγράφου	και	έχουν	συνάψει	
διμερείς	ή	πολυμερείς	συμφωνίες	με	την	Ένωση	σε	θέματα	διαδικασιών	ανάθεσης	δημοσίων	συμβάσεων.	

Οι	ενώσεις	οικονομικών	φορέων,	συμπεριλαμβανομένων	και	των	προσωρινών	συμπράξεων,	δεν	απαιτείται	
να	περιβληθούν	συγκεκριμένη	νομική	μορφή	για	την	υποβολή	προσφοράς.			

Στις	 περιπτώσεις	 υποβολής	 προσφοράς	 από	 ένωση	 οικονομικών	 φορέων,	 όλα	 τα	 μέλη	 της	 ευθύνονται	
έναντι	της	αναθέτουσας	αρχής	αλληλέγγυα	και	εις	ολόκληρον.		

2.2.2	 Λόγοι	αποκλεισμού		
Αποκλείεται	 από	 τη	 συμμετοχή	 στην	 παρούσα	 διαδικασία	 σύναψης	 σύμβασης	 προσφέρων	 οικονομικός	
φορέας,	εφόσον	συντρέχει	στο	πρόσωπό	του	(εάν	πρόκειται	για	μεμονωμένο	φυσικό	ή	νομικό	πρόσωπο)	ή	
σε	ένα	από	τα	μέλη	του	 (εάν	πρόκειται	για	ένωση	οικονομικών	φορέων)	ένας	ή	περισσότεροι	από	τους	
ακόλουθους	λόγους:	

2.2.2.1.	Υπάρχει	εις	βάρος	του	αμετάκλητη	καταδικαστική	απόφαση	για	έναν	από	τους	εξής	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	
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25.6.1997,	σ.	1)	και	στην	παράγραφο	1	του	άρθρου	2	της	απόφασης-πλαίσιο	2003/568/ΔΕΥ	του	Συμβουλίου	
της	22ας	Ιουλίου	2003,	για	την	καταπολέμηση	της	δωροδοκίας	στον	ιδιωτικό	τομέα	(ΕΕ	L	192	της	31.7.2003,	
σ.	54),	καθώς	και	όπως	ορίζεται	στην	κείμενη	νομοθεσία	ή	στο	εθνικό	δίκαιο	του	οικονομικού	φορέα,		

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).	

Εάν	στις	ως	άνω	περιπτώσεις	(α)	έως	(στ)	η	κατά	τα	ανωτέρω,	περίοδος	αποκλεισμού	δεν	έχει	καθοριστεί	
με	 αμετάκλητη	 απόφαση,	 αυτή	 ανέρχεται	 σε	 πέντε	 (5)	 έτη	 από	 την	 ημερομηνία	 της	 καταδίκης	 με	
αμετάκλητη	απόφαση.		

2.2.2.2.	 Ο	 οικονομικός	 φορέας	 αποκλείεται,	 επίσης,	 όταν	 το	 πρόσωπο	 εις	 βάρος	 του	 οποίου	 εκδόθηκε	
αμετάκλητη	καταδικαστική	απόφαση	είναι	μέλος	του	διοικητικού,	διευθυντικού	ή	εποπτικού	οργάνου	του	
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.)	 και	 IKE	 ιδιωτικών	 κεφαλαιουχικών	 εταιρειών,	 η	 υποχρέωση	 του	 προηγούμενου	 εδαφίου		
αφορά	κατ’	ελάχιστον	στους	διαχειριστές.	

- Στις	περιπτώσεις	ανωνύμων	εταιρειών	(Α.Ε.),	η	υποχρέωση	του	προηγούμενου	εδαφίου	αφορά	κατ’	
ελάχιστον	στον	Διευθύνοντα	Σύμβουλο,	καθώς	και	σε	όλα	τα	μέλη	του	Διοικητικού	Συμβουλίου.	

- Στις	περιπτώσεις	Συνεταιρισμών,	η	υποχρέωση	του	προηγούμενου	εδαφίου	αφορά	στα	μέλη	του	
Διοικητικού	Συμβουλίου.	

- Σε	 όλες	 τις	 υπόλοιπες	 περιπτώσεις	 νομικών	 προσώπων,	 όπως	 ειδικότερα	 στην	 περίπτωση	
δικηγορικών	 εταιρειών,	 η	 υποχρέωση	 των	 προηγούμενων	 εδαφίων	 αφορά	 στους	 νόμιμους	
εκπροσώπους	τους.	

2.2.2.3.	 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	διατάξεις	της	χώρας	όπου	είναι	εγκατεστημένος	ή	την	εθνική	
νομοθεσία	ή/και	όταν	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.		
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Δεν	 αποκλείεται	 ο	 προσφέρων	 οικονομικός	 φορέας,	 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.		

Κατ'	 εξαίρεση,	 επίσης,	 ο	 προσφέρων	 δεν	 αποκλείεται,	 όταν	 ο	 αποκλεισμός,	 σύμφωνα	 με	 την	 παρούσα	
παράγραφο,	 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	παρ.	2	του	άρθρου	73	του	ν.	4412/2016,	πριν	από	την	εκπνοή	της	
προθεσμίας	υποβολής	προσφοράς.		

2.2.2.4.	Όταν	η	Αναθέτουσα	Αρχή	γνωρίζει	ή	μπορεί	να	αποδείξει	με	τα	κατάλληλα	μέσα	ότι	έχουν	επιβληθεί	
σε	βάρος	του	οικονομικού	φορέα,	μέσα	σε	χρονικό	διάστημα	δύο	(2)	ετών	πριν	από	την	ημερομηνία	λήξης	
της	προθεσμίας	υποβολής	προσφοράς:		

- τρεις	(3)	πράξεις	επιβολής	προστίμου	από	τα	αρμόδια	ελεγκτικά	όργανα	του	Σώματος	Επιθεώρησης	
Εργασίας	 για	 παραβάσεις	 της	 εργατικής	 νομοθεσίας	 που	 χαρακτηρίζονται,	 σύμφωνα	 με	 την	
υπουργική	 απόφαση	 2063/Δ1632/2011	 (Β΄	 266),	 όπως	 εκάστοτε	 ισχύει,	 ως	 «υψηλής»	 ή	 «πολύ	
υψηλής»	σοβαρότητας,	οι	οποίες	προκύπτουν	αθροιστικά	από	τρεις	(3)	διενεργηθέντες	ελέγχους,	ή	

- δύο	(2)	πράξεις	επιβολής	προστίμου	από	τα	αρμόδια	ελεγκτικά	όργανα	του	Σώματος	Επιθεώρησης	
Εργασίας	για	παραβάσεις	της	εργατικής	νομοθεσίας	που	αφορούν	την	αδήλωτη	εργασία,	οι	οποίες	
προκύπτουν	αθροιστικά	από	δύο	(2)	διενεργηθέντες	ελέγχους.		

Οι	υπό	α΄	και	β΄	κυρώσεις	πρέπει	να	έχουν	αποκτήσει	τελεσίδικη	και	δεσμευτική	ισχύ.		

Ο	 λόγος	 αποκλεισμού	 της	 παρούσας	 παραγράφου	 συνιστά	 μορφή	 παραβίασης	 των	 υποχρεώσεων	 του	
οικονομικού	φορέα	στους	 τομείς	 του	 εργατικού	δικαίου	 και	 η	 βεβαίωση	περί	 της	μη	συνδρομής	αυτού	
παρέχεται	στην	οικεία	ερώτηση	του	ΤΕΥΔ.	

2.2.2.5.	 Αποκλείεται	 από	 τη	 συμμετοχή	 στη	 διαδικασία	 σύναψης	 της	 παρούσας	 σύμβασης,	 προσφέρων	
οικονομικός	φορέας	σε	οποιαδήποτε	από	τις	ακόλουθες	καταστάσεις:	

α)	εάν	έχει	αθετήσει	τις	υποχρεώσεις	που	προβλέπονται	στην	παρ.	2	του	άρθρου	18	του	ν.	4412/2016,	

β)	εάν	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	του	οικονομικού	φορέα	
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	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	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	 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	έχει	διαπράξει	σοβαρό	επαγγελματικό	παράπτωμα,	το	οποίο	θέτει	εν	αμφιβόλω	την	ακεραιότητά	
του,	για	το	οποίο	του	επιβλήθηκε	ποινή	που	του	στερεί	το	δικαίωμα	συμμετοχής	σε	διαδικασία	σύναψης	
σύμβασης	δημοσίων	έργων	και	καταλαμβάνει	τη	συγκεκριμένη	διαδικασία.	

Η	Αναθέτουσα	Αρχή	μπορεί	να	μην	αποκλείει	έναν	οικονομικό	φορέα	ο	οποίος	βρίσκεται	σε	μία	εκ	των	
καταστάσεων	που	αναφέρονται	στην	περίπτωση	β)	της	παρούσας	παραγράφου,	υπό	την	προϋπόθεση	ότι	
αποδεικνύει	 ότι	 ο	 εν	 λόγω	 φορέας	 είναι	 σε	 θέση	 να	 εκτελέσει	 τη	 σύμβαση,	 λαμβάνοντας	 υπόψη	 τις	
ισχύουσες	διατάξεις	και	τα	μέτρα	για	τη	συνέχιση	της	επιχειρηματικής	του	λειτουργίας,	

Εάν	στις	περιπτώσεις	α)	έως	θ)	της	παρούσας	παραγράφου	η	περίοδος	αποκλεισμού	δεν	έχει	καθοριστεί	με	
αμετάκλητη	απόφαση,	αυτή	ανέρχεται	σε	τρία	(3)	έτη	από	την	ημερομηνία	του	σχετικού	γεγονότος.	

2.2.2.6.	 Ο	 προσφέρων	 αποκλείεται	 σε	 οποιοδήποτε	 χρονικό	 σημείο	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 διαδικασίας	
σύναψης	της	παρούσας	σύμβασης,	όταν	αποδεικνύεται	ότι	βρίσκεται,	λόγω	πράξεων	ή	παραλείψεών	του,	
είτε	πριν	είτε	κατά	τη	διαδικασία,	σε	μία	από	τις	ως	άνω	περιπτώσεις.	

2.2.2.7.	Προσφέρων	οικονομικός	φορέας	που	εμπίπτει	σε	μια	από	τις	καταστάσεις	που	αναφέρονται	στις	
παραγράφους	 2.2.3.1	 και	 2.2.3.2.,	 2.2.3.4.	 και	 2.2.3.5.	 μπορεί	 να	 προσκομίζει	 στοιχεία	 προκειμένου	 να	
αποδείξει	 ότι	 τα	μέτρα	που	έλαβε	 επαρκούν	 για	 να	αποδείξουν	 την	αξιοπιστία	 του,	παρότι	συντρέχει	 ο	
σχετικός	 λόγος	 αποκλεισμού	 (αυτοκάθαρση).	 Εάν	 τα	 στοιχεία	 κριθούν	 επαρκή,	 ο	 εν	 λόγω	 οικονομικός	
φορέας	 δεν	 αποκλείεται	 από	 τη	 διαδικασία	 σύναψης	 σύμβασης.	 Τα	 μέτρα	 που	 λαμβάνονται	 από	 τους	
οικονομικούς	φορείς	αξιολογούνται	σε	συνάρτηση	με	 τη	σοβαρότητα	και	 τις	 ιδιαίτερες	περιστάσεις	 του	
ποινικού	 αδικήματος	 ή	 του	 παραπτώματος.	 Αν	 τα	 μέτρα	 κριθούν	 ανεπαρκή,	 γνωστοποιείται	 στον	
οικονομικό	φορέα	το	σκεπτικό	της	απόφασης	αυτής.	Οικονομικός	φορέας	που	έχει	αποκλειστεί,	σύμφωνα	
με	τις	κείμενες	διατάξεις,	με	τελεσίδικη	απόφαση,	σε	εθνικό	επίπεδο,	από	τη	συμμετοχή	σε	διαδικασίες	
σύναψης	σύμβασης	ή	ανάθεσης	παραχώρησης	δεν	μπορεί	να	κάνει	χρήση	της	ανωτέρω	δυνατότητας	κατά	
την	περίοδο	του	αποκλεισμού	που	ορίζεται	στην	εν	λόγω	απόφαση.		

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

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

2.2.2.9.	Η	Αναθέτουσα	Αρχή	διατηρεί	το	δικαίωμα,	εφόσον	υπάρχουν	αμφιβολίες	ως	προς	την	προσωπική	
κατάσταση	 των	 υποψηφίων/προσφερόντων,	 να	 απευθυνθεί	 στις	 αρμόδιες	 αρχές	 για	 να	 λάβει	 τις	
πληροφορίες	 που	θεωρεί	 απαραίτητες.	Όταν	 οι	 πληροφορίες	αφορούν	 έναν	υποψήφιο	ή	προσφέροντα	
εγκατεστημένο	σε	άλλο	κράτος	μέλος,	η	Αναθέτουσα	Αρχή	μπορεί	να	ζητεί	τη	συνεργασία	των	αρμόδιων	
αρχών.	 Τα	 αιτήματα	 αυτά	 αφορούν,	 σύμφωνα	 με	 τη	 νομοθεσία	 του	 κράτους	 μέλους	 όπου	 είναι	
εγκατεστημένος	ο	υποψήφιος	ή	ο	προσφέρων,	τα	νομικά	ή/και	φυσικά	πρόσωπα,	συμπεριλαμβανομένων,	
ενδεχομένως,	 των	 διευθυντικών	 στελεχών	 επιχείρησης,	 ή	 οποιουδήποτε	 προσώπου	 έχει	 εξουσία	
εκπροσώπησης,	λήψης	αποφάσεων	ή	ελέγχου	του	υποψηφίου	ή	του	προσφέροντος.	
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2.2.3	 Καταλληλόλητα	άσκησης	επαγγελματικής	δραστηριότητας		
Οι	οικονομικοί	φορείς	που	συμμετέχουν	στη	διαδικασία	σύναψης	της	παρούσας	σύμβασης	απαιτείται	να	
ασκούν	 επαγγελματική	δραστηριότητα	συναφή	με	 το	αντικείμενο	 των	προς	παροχή	υπηρεσιών,	ήτοι	 να	
δραστηριοποιούνται	στον	τομέα	παροχής	νομικών	υπηρεσιών.		

Ειδικότερα	οι	οικονομικοί	φορείς	απαιτείται	να	είναι	εγγεγραμμένοι	σε	ένα	από	τα	επαγγελματικά	μητρώα	
που	 τηρούνται	 στον	 τόπο	 εγκατάστασής	 τους.	 Οι	 εγκατεστημένοι	 στην	 Ελλάδα	 οικονομικοί	 φορείς	
απαιτείται	να	είναι	εγγεγραμμένοι	σε	Δικηγορικό	Σύλλογο	της	Ελληνικής	Επικράτειας.			

2.2.4	 Οικονομική	και	χρηματοοικονομική	επάρκεια		
Όσον	 αφορά	 την	 οικονομική	 και	 χρηματοοικονομική	 επάρκεια	 για	 την	 παρούσα	 διαδικασία	 σύναψης	
σύμβασης,	οι	οικονομικοί	φορείς	απαιτείται	να	διαθέτουν	μέσο	όρο	του	γενικού	ετήσιου	κύκλου	εργασιών	
για	τα	τρία	(3)	τελευταία	έτη	(2015,	2016,	2017)	 ίσο	ή	ανώτερο	από	το	200%	της	εκτιμώμενης	αξίας	της	
παρούσας	σύμβασης	χωρίς	ΦΠΑ.		

Σε	περίπτωση	που	οι	οικονομικοί	φορείς	δραστηριοποιούνται	για	χρονικό	διάστημα	μικρότερο	των	τριών	
διαχειριστικών	χρήσεων,	τότε	ο	μέσος	κύκλος	εργασιών	εφαρμόζεται	για	τα	έτη	δραστηριοποίησης	αυτών.	

2.2.5	 Τεχνική	και	επαγγελματική	ικανότητα		
Όσον	αφορά	στην	τεχνική	και	επαγγελματική	ικανότητα	για	την	παρούσα	διαδικασία	σύναψης	σύμβασης,	
οι	οικονομικοί	φορείς	απαιτείται	κατά	τη	διάρκεια	της	τελευταίας	τριετίας,	ήτοι	κατά	τα	έτη	2015,	2016	και	
2017,	να	έχουν	ολοκληρώσει	επιτυχώς	την	τουλάχιστον	τρεις	(3)	συμβάσεις	παροχής	νομικών	υπηρεσιών,	
κάθε	μία	από	τις	οποίες	θα	πρέπει:	

α)	να	έχει	συμβατική	αξία	ίση	ή	ανώτερη	με	το	75%	της	εκτιμώμενης	αξίας	της	σύμβασης	χωρίς	ΦΠΑ,	μη	
συμπεριλαμβανομένων	τυχόν	παρατάσεων	ή	τροποποιήσεων	αυτής	και	

β)	να	έχει	αντικείμενο	συναφές	με	το	αντικείμενο	της	υπό	ανάθεση	σύμβασης,	ήτοι	να	αφορά	σωρευτικά	i)	
στη	 θεματική	 των	 δημοσίων	 συμβάσεων	 και	 ii)	 στη	 διαχείριση	 και	 τον	 έλεγχο	 συγχρηματοδοτούμενων	
έργων.		

Διευκρινίζεται	ότι	η	κάλυψη	καθεμίας	από	τις	ως	άνω	απαιτήσεις	θα	πρέπει	να	προκύπτει	από	μία	σύμβαση	
και	όχι	από	περισσότερες	αθροιζόμενες	μεταξύ	τους	συμβάσεις.	Επίσης,		σε	περίπτωση	που	ο	υποψήφιος	
ανάδοχος	 είναι	 ένωση	 ή	 κοινοπραξία	 προσώπων,	 οι	 ανωτέρω	 προϋποθέσεις	 αρκεί	 να	 πληρούνται	
αθροιστικά	από	τα	μέλη	της	κοινοπραξίας.	

2.2.6.	Στήριξη	στην	ικανότητα	τρίτων	

Οι	 οικονομικοί	 φορείς	 μπορούν,	 όσον	 αφορά	 τα	 κριτήρια	 της	 οικονομικής	 και	 χρηματοοικονομικής	
επάρκειας	 (της	 παραγράφου	 2.2.4)	 και	 τα	 σχετικά	 με	 την	 τεχνική	 και	 επαγγελματική	 ικανότητα	 (της	
παραγράφου	2.2.5),	πέραν	της	περίπτωσης	ολικής	διαδοχής,	να	στηρίζονται	στις	ικανότητες	άλλων	φορέων,	
ασχέτως	της	νομικής	φύσης	των	δεσμών	τους	με	αυτούς.	Στην	περίπτωση	αυτή,	αποδεικνύουν	ότι	θα	έχουν	
στη	 διάθεσή	 τους	 αναγκαίους	 πόρους,	 με	 την	 προσκόμιση	 της	 σχετικής	 δέσμευσης	 των	 φορέων	 στην	
ικανότητα	των	οποίων	στηρίζονται.		

Ειδικά,	όσον	αφορά	στη	ζητούμενη	επαγγελματική	εμπειρία,	οι	οικονομικοί	φορείς,	μπορούν	να	στηρίζονται	
στις	ικανότητες	άλλων	φορέων,	μόνο	εάν	οι	τελευταίοι	θα	εκτελέσουν	τις	εργασίες	ή	τις	υπηρεσίες	για	τις	
οποίες	απαιτούνται	οι	συγκεκριμένες	ικανότητες.	

Όταν	 οι	 οικονομικοί	 φορείς	 στηρίζονται	 στις	 ικανότητες	 άλλων	φορέων,	 όσον	 αφορά	 στα	 κριτήρια	 που	
σχετίζονται	με	την	απαιτούμενη	με	τη	διακήρυξη	οικονομική	και	χρηματοοικονομική	επάρκεια,	οι	εν	λόγω	
οικονομικοί	φορείς	και	αυτοί	στους	οποίους	στηρίζονται	είναι	από	κοινού,	εις	ολόκληρον	και	αλληλεγγύως	
υπεύθυνοι	για	την	εκτέλεση	της	σύμβασης.	
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Υπό	 τους	 ίδιους	 όρους	 οι	 ενώσεις	 οικονομικών	 φορέων μπορούν	 να	 στηρίζονται	 στις	 ικανότητες	 των	
συμμετεχόντων	στην	ένωση	ή	άλλων	φορέων.	

2.2.7	 Κανόνες	απόδειξης	ποιοτικής	επιλογής	

2.2.7.1	 Προκαταρκτική	απόδειξη	κατά	την	υποβολή	προσφορών		

Προς	προκαταρκτική	απόδειξη	ότι	οι	προσφέροντες	οικονομικοί	φορείς:	α)	δεν	βρίσκονται	σε	μία	από	τις	
καταστάσεις	της	παραγράφου	2.2.2	και	β)	πληρούν	τα	σχετικά	κριτήρια	επιλογής	των	παραγράφων	2.2.3,	
2.2.4,	 2.2.5	 και	 2.2.6	 της	 παρούσης,	 προσκομίζουν	 κατά	 την	 υποβολή	 της	 προσφοράς	 τους,	 ως	
δικαιολογητικό	συμμετοχής,	 το	προβλεπόμενο	από	το	άρθρο	79	παρ.	4	του	ν.	4412/2016	Τυποποιημένο	
Έντυπο	Υπεύθυνης	Δήλωσης	(ΤΕΥΔ)	(3698/Β’/16.11.2016),	σύμφωνα	με	το	επισυναπτόμενο	στην	παρούσα	
Παράρτημα,	το	οποίο	αποτελεί	ενημερωμένη	υπεύθυνη	δήλωση,	με	τις	συνέπειες	του	ν.	1599/1986.	

Σε	 όλες	 τις	 περιπτώσεις,	 όπου	 περισσότερα	 από	 ένα	 φυσικά	 πρόσωπα	 είναι	 μέλη	 του	 διοικητικού,	
διευθυντικού	 ή	 εποπτικού	 οργάνου	 ενός	 οικονομικού	 φορέα	 ή	 έχουν	 εξουσία	 εκπροσώπησης,	 λήψης	
αποφάσεων	ή	ελέγχου	σε	αυτό,	υποβάλλεται	ένα	Τυποποιημένο	Έντυπο	Υπεύθυνης	Δήλωσης	 (ΤΕΥΔ),	 το	
οποίο	υπογράφεται,	το	οποίο	είναι	δυνατό	να	φέρει	μόνο	την	υπογραφή	του	κατά	περίπτωση	εκπροσώπου	
του	 οικονομικού	 φορέα	 ως	 προκαταρκτική	 απόδειξη	 των	 λόγων	 αποκλεισμού	 του	 άρθρου	 2.2.3.2	 της	
παρούσας	 για	 το	 σύνολο	 των	 φυσικών	 προσώπων	 που	 είναι	 μέλη	 του	 διοικητικού,	 διευθυντικού	 ή	
εποπτικού	οργάνου	του	ή	έχουν	εξουσία	εκπροσώπησης,	λήψης	αποφάσεων	ή	ελέγχου	σε	αυτόν.		

Ως	 εκπρόσωπος	 του	οικονομικού	φορέα	νοείται	ο	 νόμιμος	 εκπρόσωπος	αυτού,	όπως	προκύπτει	από	 το	
ισχύον	 καταστατικό	 ή	 το	 πρακτικό	 εκπροσώπησής	 του	 κατά	 το	 χρόνο	 υποβολής	 της	 προσφοράς	 ή	 το	
αρμοδίως	 εξουσιοδοτημένο	 φυσικό	 πρόσωπο	 να	 εκπροσωπεί	 τον	 οικονομικό	 φορέα	 για	 διαδικασίες	
σύναψης	συμβάσεων	ή	για	συγκεκριμένη	διαδικασία	σύναψης	σύμβασης.		

Στην	 περίπτωση	 υποβολής	 προσφοράς	 από	 ένωση	 οικονομικών	 φορέων,	 το	 Τυποποιημένο	 Έντυπο	
Υπεύθυνης	Δήλωσης	(ΤΕΥΔ),	υποβάλλεται	χωριστά	από	κάθε	μέλος	της	ένωσης.	

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,	
στο	 ΤΕΥΔ	 βεβαιώνεται	 η	 μη	 συνδρομή	 των	 λόγων	 αποκλεισμού,	 όπως	 αυτοί	 περιγράφονται	 στην	
παράγραφο	2.2.2,	και	για	τους	υπεργολάβους.	Επισημαίνεται	ότι	η	υποχρέωση	αυτή	δεν	αφορά	στα	μέλη	
της	Ομάδας	Έργου,	που	προτείνει	ο	ανάδοχος	στην	προσφορά	του,	ανεξαρτήτως	της	φύσης	της	σχέσης	που	
τον	συνδέει	με	αυτά.	

Στο	πλαίσιο	της	προκαταρκτικής	απόδειξης	κατά	την	υποβολή	των	προσφορών	δεν	απαιτείται	η	προσκόμιση	
δικαιολογητικών	 ή	 άλλων	 στοιχείων,	 πλην	 του	 Τυποποιημένου	 Εντύπου	 Υπεύθυνης	 Δήλωσης	 (ΤΕΥΔ).	 Η	
υποχρέωση	αυτή	βαρύνει	μονάχα	τον	προσωρινό	ανάδοχο	κατά	το	στάδιο	υποβολής	των	δικαιολογητικών	
κατακύρωσης,	σύμφωνα	με	τα	άρθρα	3.2	και	3.3	της	παρούσας.	

2.3	 ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΚΑΙ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ		

2.3.1	Κριτήρια	ανάθεσης	

Κριτήριο	ανάθεσης	είναι	η	πλέον	συμφέρουσα	από	οικονομική	άποψη	προσφορά,	βάσει	της	βέλτιστης	
σχέσης	ποιότητας-τιμής,	η	οποία	θα	αξιολογηθεί	βάσει	των	κάτωθι	κριτηρίων:			

ΚΡΙΤΗΡΙΑ	
(κ)	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ	ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ	
(σ)	

ΟΜΑΔΑ	Α	 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	 (50%)	
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κΑ1	 Ορθότητα	 της	 αντίληψης	 από	 τον	 οικονομικό	φορέα	 των	
στόχων,	 των	 ιδιαιτεροτήτων	 και	 των	 απαιτήσεων	 του	
συμβατικού	αντικειμένου		

25%	

κΑ2	 	Ανάλυση	 και	 περιγραφή	 μεθοδολογίας	 παροχής	
ζητούμενων	υπηρεσιών	

25%	
	
	

ΟΜΑΔΑ	Β	 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΤΕΛΟΥ	ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ	ΤΗΣ	
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ		

(50%)	

κΒ1	 Προσόντα	και	εμπειρία	του	Επικεφαλής	της	Ομάδας	Έργου	
κατ’	άρθρο	86	παρ.	2	περ.	β’	ν.	4412/2016.	

20%	

κΒ2	 Προσόντα	και	εμπειρία	των	μελών	της	Ομάδας	Έργου	κατ’	
άρθρο	86	παρ.	2	περ.	β’	ν.	4412/2016.	

10%	

κΒ3	 Διοργανωτική	 αποτελεσματικότητα	 της	 Ομάδας	 Έργου,	
επάρκεια	και	σαφήνεια	στην	κατανομή	αρμοδιοτήτων.		

10%	

κΒ4	 Μοντέλο	 διοίκησης,	 σύστημα	 συντονισμού	 της	 Ομάδας	
Έργου	και	τρόπος	επικοινωνίας	με	την	αναθέτουσα	αρχή.	

10%	

ΑΘΡΟΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΟΥ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ	ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ	 100%	

Το	ειδικότερο	περιεχόμενο	των	επί	μέρους	κριτηρίων	αξιολόγησης	της	τεχνικής	προσφοράς,	συνίσταται	στα	
εξής:	

Κριτήριο	ΚΑ1:	Ορθότητα	της	αντίληψης	από	τον	οικονομικό	φορέα	των	στόχων,	των	ιδιαιτεροτήτων	και	των	
απαιτήσεων	του	συμβατικού	αντικειμένου.	

Στο	πλαίσιο	του	κριτηρίου	ΚΑ1,	το	οποίο	λαμβάνει	από	100	έως	120	βαθμούς	θα	αξιολογηθεί	η	επάρκεια	
και	η	σαφήνεια	της	προσφοράς	ως	προς	την	ανάλυση	και	περιγραφή	του	αντικειμένου	της	σύμβασης	καθώς	
και	 των	 στόχων,	 των	 ιδιαιτεροτήτων	 και	 των	 απαιτήσεων	 του.	 Καίριο	 σημείο	 για	 την	 αξιολόγηση	 που	
αντιστοιχεί	 σε	 βαθμολογία	 100,	 είναι	 ανάλυση	 –	 εξειδίκευση	 της	 της	 προτεινόμενης	 παροχής	 των	
ζητούμενων	υπηρεσιών.	Θα	συνυπολογιστούν	επιπλέον	η	σε	βάθος	κατανόηση	του	έργου,	η	σαφήνεια	και	
αναλυτική	παρουσίαση	των	προς	παροχή	υπηρεσιών.	

Κριτήριο	ΚΑ2:	Ανάλυση	και	περιγραφή	της	μεθοδολογίας	παροχής	των	ζητούμενων	υπηρεσιών.	

Στο	πλαίσιο	του	κριτηρίου	ΚΑ2	το	οποίο	λαμβάνει	από	100	έως	120	βαθμούς	θα	αξιολογηθεί	η	επαρκής	
ανάλυση	 –	 εξειδίκευση	 της	 μεθοδολογίας	 υλοποίησης	 του	 συμβατικού	 αντικειμένου.	 Αντιστοιχεί	 σε	
βαθμολογία	 100,	 είναι	 η	 επαρκής	 περιγραφή	 της	 μεθοδολογίας.	Περαιτέρω,	 συνεκτιμάται	 η	 ανάλυση	 –	
εξειδίκευση	της	καταλληλότητας	και	αποτελεσματικότητας	της	προτεινόμενης	μεθοδολογίας	υλοποίησης	
και	των	απαραίτητων	εργαλείων	υποστήριξης	της	εφαρμογής	της,	καθώς	και	η	παρουσίαση	ενός	επαρκούς	
συστήματος	διασφάλισης	της	ποιότητας.	

Κριτήριο	κΒ1:	Προσόντα	και	εμπειρία	του	Επικεφαλής	της	Ομάδας	Έργου	κατ’	άρθρο	86	παρ.	2	περ.	β’	ν.	
4412/2016.	

Στο	πλαίσιο	του	κριτηρίου	ΚΒ1	το	οποίο	λαμβάνει	από	100	έως	120	βαθμούς	θα	αξιολογηθούν	τα	προσόντα	
και	η	εμπειρία	του	Επικεφαλής	της	Ομάδας	Έργου	Η	βαθμολογία	100	του	κριτηρίου	αντιστοιχεί	στην	κάλυψη	
των	 ελάχιστων	 απαιτούμενων	 στο	 άρθρο	 2	 του	 Παραρτήματος	 Α’.	 Περαιτέρω,	 συνεκτιμάται	 η	 ειδική	
εμπειρία	 και	 τα	 προσόντα	 στη	 θεματική	 των	 δημοσίων	 συμβάσεων	 και	 στη	 διαχείριση	 και	 τον	 έλεγχο	
συγχρηματοδοτούμενων	έργων	
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Κριτήριο	κΒ2:	Προσόντα	και	εμπειρία	των	μελών	της	Ομάδας	Έργου	της	Ομάδας	Έργου	κατ’	άρθρο	86	παρ.	
2	περ.	β’	ν.	4412/2016.	

Στο	πλαίσιο	του	κριτηρίου	ΚΒ2	το	οποίο	λαμβάνει	από	100	έως	120	βαθμούς	θα	αξιολογηθούν	τα	προσόντα	
και	η	εμπειρία	των	μελών	της	Ομάδας	Έργου.	Η	βαθμολογία	100	του	κριτηρίου	αντιστοιχεί	στην	κάλυψη	
των	 ελάχιστων	 απαιτούμενων	 στο	 άρθρο	 2	 του	 Παραρτήματος	 Α’.	 Περαιτέρω	 συνεκτιμάται	 η	 ειδική	
εμπειρία	στον	τομέα	του	δημοσίου	δικαίου.		

Για	 τη	βαθμολόγηση	 του	κριτηρίου	Β1	θα	ληφθούν	υπόψη	 τυχόν	πρόσθετα	έτη	σχετικής	 εμπειρίας	που	
διαθέτει	ο	Υπεύθυνος	έργου	σε	σχέση	με	εκείνα	των	ελάχιστων	απαιτήσεων	που	αφορούν	τη	ζητούμενη	
σχετική	εμπειρία	του	Υπεύθυνου	έργου,	καθώς	και	τυχόν	πρόσθετα	συναφή	προσόντα.	
	
Ομοίως,	για	τη	βαθμολόγηση	του	κριτηρίου	Β2	θα	ληφθούν	υπόψη	τυχόν	πρόσθετα	έτη	σχετικής	εμπειρίας	
που	διαθέτουν	τα	μέλη	της	Ομάδας	έργου	σε	σχέση	με	εκείνα	των	ελάχιστων	απαιτήσεων	που	αφορούν	τη	
ζητούμενη	σχετική	εμπειρία	των	μελών	της	Ομάδας	έργου,	καθώς	και	τυχόν	πρόσθετα	συναφή	προσόντα.	
		
Η	καλύτερη	υποψηφιότητα	θα	λάβει	τη	μέγιστη	βαθμολογία	και	οι	λοιπές	αποδεκτές	υποψηφιότητες	θα	
βαθμολογηθούν	αναλογικά	
		

Κριτήριο	ΚΒ3:	Διοργανωτική	αποτελεσματικότητα	της	Ομάδας	Έργου,	επάρκεια	και	σαφήνεια	στην	
κατανομή	αρμοδιοτήτων.		

Στο	πλαίσιο	του	κριτηρίου	ΚΒ3	το	οποίο	λαμβάνει	από	100	έως	120	βαθμούς	θα	αξιολογηθεί	η	διοργανωτική	
αποτελεσματικότητα	της	ομάδας	έργου,	η	οποία	προκύπτει	από	την	επάρκεια	και	σαφήνεια	στην	κατανομή	
των	αρμοδιοτήτων	μεταξύ	των	μελών	της,	σύμφωνα	με	 τον	ρόλο,	 τις	δεξιότητες,	 την	εξειδίκευση	και	 τη	
συνεισφορά	–	βαθμό	εμπλοκής	εκάστου	εξ	αυτών,	σε	συνάρτηση	με	το	αντικείμενο,	τους	στόχους	και	τις	
απαιτήσεις	του	έργου.		

Κριτήριο	ΚΒ4:	Μοντέλο	διοίκησης,	σύστημα	συντονισμού	της	Ομάδας	Έργου	και	τρόπος	επικοινωνίας	με	την	
αναθέτουσα	αρχή.	

Στο	 πλαίσιο	 του	 κριτηρίου	 ΚΒ4	 το	 οποίο	 λαμβάνει	 από	 100	 έως	 120	 βαθμούς	 θα	 κριθεί	 η	
αποτελεσματικότητα	του	συστήματος	λειτουργίας	της	Ομάδας	Έργου,	του	συντονισμού,	συνεργασίας	και	
διοίκησής	της,	σε	συνάρτηση	με	το	αντικείμενο,	τις	απαιτήσεις	και	το	χρονοπρογραμματισμό	του	έργου,	
καθώς	και	η	αποτελεσματικότητα	του	τρόπου	επικοινωνίας	αυτής	με	τα	αρμόδια	όργανα	της	Αναθέτουσας	
Αρχής.	Σε	κρινόμενο	ως	επαρκές	μοντέλο	οργάνωσης	και	διοίκησης	της	ομάδας	παροχής	υπηρεσιών		που	
θα	 διασφαλίζει	 ικανοποιητικό	 επίπεδο	 επικοινωνίας	 θα	 αντιστοιχεί	 βαθμολογία	 100.	 Η	 αρτιότητα	 του	
προτεινόμενου	 συστήματος,	 σε	 συνδυασμό	 με	 τη	 βέλτιστη	 εξυπηρέτησή	 του	 από	 τους	 προτεινόμενους	
ανθρώπινους	πόρους	της	Ομάδας	Έργου	θα	ληφθούν	υπόψη	κατά	την	αξιολόγηση.		

	

2.3.2	 Βαθμολόγηση	και	κατάταξη	τεχνικών	προσφορών	

2.3.2.1.	Η	βαθμολόγηση	κάθε	κριτηρίου	αξιολόγησης	κυμαίνεται	από	100	βαθμούς	στην	περίπτωση	που	
ικανοποιούνται	ακριβώς	όλοι	οι	όροι	των	τεχνικών	προδιαγραφών,	αυξάνεται	δε	μέχρι	τους	120	βαθμούς	
όταν	 υπερκαλύπτονται	 οι	 απαιτήσεις	 του	 συγκεκριμένου	 κριτηρίου.	 Η	 βαθμολόγηση	 οποιουδήποτε	
κριτήριου	αξιολόγησης	σε	οποιαδήποτε	ομάδα	κριτηρίων	(κΑ,	κΒ,)	με	τιμή	κατώτερη	των	100	βαθμών	(ήτοι	
που	 δεν	 καλύπτει/ουν	 τις	 τεχνικές	 προδιαγραφές	 ή	 παρουσιάζει/ουν	 αποκλίσεις	 από	 τις	 τεχνικές	
προδιαγραφές	 της	 παρούσας	 διακήρυξης)	 επιφέρει	 την	 απόρριψη	 της	 προσφοράς.	 Κάθε	 κριτήριο	
αξιολόγησης	βαθμολογείται	αυτόνομα	με	βάση	τα	στοιχεία	της	προσφοράς.		
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Η	 σταθμισμένη	 βαθμολογία	 του	 κάθε	 κριτηρίου	 (κ)	 θα	 προκύπτει	 από	 το	 γινόμενο	 του	 επιμέρους	
συντελεστή	βαρύτητας	(σ)	επί	τη	βαθμολογία	του,	η	δε	συνολική	βαθμολογία	της	προσφοράς	θα	προκύπτει	
από	το	άθροισμα	των	σταθμισμένων	βαθμολογιών	όλων	των	κριτηρίων.	

Η	συνολική	βαθμολογία	της	τεχνικής	προσφοράς	(ΣΒΤΠ	)	υπολογίζεται	με	βάση	τον	παρακάτω	τύπο	:		

ΣBΤΠ	=	{(σΑ1	x	κΑ1	+	……+σΑν	x	κAν)	+	(σB1	x	κB1	……+σBν	x	κBν)}		

Όπου:	

ΣΒΤΠ:	η	συνολική	βαθµολογία	Τεχνικής	Προσφοράς,			

κAν,	κBν:	η	βαθµολογία	των	επιμέρους	υποκριτηρίων	των	Οµάδων	Κριτηρίων	Α,	Β	και	Γ	σε	κλίμακα	0-120	
και	

σΑν,	 σΒν:	 οι	 συντελεστές	 βαρύτητας	 των	 επιμέρους	 υποκριτηρίων	 των	 Οµάδων	 Κριτηρίων	 Α,	 Β	 και	 Γ	
αντίστοιχα.	

2.3.2.2.	 Κριτήρια	 με	 βαθμολογία	 μικρότερη	 από	 100	 βαθμούς	 (ήτοι	 που	 δεν	 καλύπτουν/παρουσιάζουν	
αποκλίσεις	από	τις	τεχνικές	προδιαγραφές	της	παρούσας)	επιφέρουν	την	απόρριψη	της	προσφοράς.	

2.3.2.3.	 Για	 την	 τελική	 αξιολόγηση	 της	 τεχνικής	 προσφοράς	 προσδιορίζεται	 ο	 Τελικός	 Βαθμός	 Τεχνικής	
Προσφοράς	(ΤΒΤΠ),	ο	οποίος	αποτελεί	το	πηλίκο	του	Συνολικού	Βαθμού	Τεχνικής	Προσφοράς	(ΣBΤΠ)	του	
διαγωνιζόμενου,	 δια	 του	 Συνολικού	 Βαθμού	 Τεχνικής	 Προσφοράς	 (ΣBΤΠ)	 του	 καλύτερου	 τεχνικά	
υποψηφίου,	στρογγυλοποιημένου	σε	τρία	δεκαδικά	ψηφία	και	πολλαπλασιασμένου	επί	100,	σύμφωνα	με	
τον	ακόλουθο	μαθηματικό	τύπο:		

ΤΒΤΠ	=	100*(ΣBΤΠδιαγ	/	ΣBΤΠmax)	

Όπου:	

ΣBΤΠmax	είναι	ο	συνολικός	βαθμός	τεχνικής	αξιολόγησης	του	καλύτερου	τεχνικά	υποψηφίου	και	

ΤΒΤΠδιαγ	είναι	ο	συνολικός	βαθμός	τεχνικής	αξιολόγησης	της	πρότασης	του	υποψηφίου.	

2.3.3	 Βαθμολόγηση	και	κατάταξη	οικονομικών	προσφορών	

Η	 Τελική	 βαθμολογία	 των	 οικονομικών	 προσφορών	 (ΤΒΟΠ)	 που	 θα	 κριθούν	 αποδεκτές	 και	 δεν	 θα	
απορριφθούν	σε	προγενέστερο	στάδιο	της	διαδικασίας,	λαμβάνει	χώρα	από	την	εξεύρεση	του	πηλίκου	της	
οικονομικής	 προσφοράς	 του	 διαγωνιζόμενου	 δια	 της	 χαμηλότερης	 οικονομικής	 προσφοράς	 μεταξύ	 των	
υποψηφίων,	στρογγυλοποιημένου	σε	τρία	δεκαδικά	ψηφία	και	πολλαπλασιασμένου	επί	100,	σύμφωνα	με	
τον	ακόλουθο	μαθηματικό	τύπο:		

ΤΒΟΠ	=	100*(	OΠmin	/	ΟΠδιαγ)	

Όπου:	

OΠδιαγ	είναι	η	οικονομική	προσφορά	του	υποψηφίου	και		

ΟΠmin	το	χαμηλότερο	συνολικό	κόστος	οικονομικής	προσφοράς	μεταξύ	των	υποψηφίων.	

2.3.4	 Τελική	βαθμολόγηση	προσφορών 

Για	την	τελική	αξιολόγηση	των	προσφορών,	με	βάση	τη	βέλτιστη	σχέση	ποιότητας	-	τιμής,	ο	Τελικός	Βαθμός	
Αξιολόγησης	(ΤΒΑ)	θα	αποτελεί	το	άθροισμα	της	Τελικής	Βαθμολογίας	της	Τεχνικής	Προσφοράς	(TBΤΠ)	με	
συντελεστή	 βαρύτητας	 85%	 και	 της	 Συνολικής	 Βαθμολογίας	 της	 Οικονομικής	 Προσφοράς	 (ΤΒΟΠ)	 με	
συντελεστή	βαρύτητας	15%.	Για	την	επιλογή	της	πιο	συμφέρουσας	από	οικονομική	άποψη	Προσφοράς	η	
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Επιτροπή	 Διενέργειας	 και	 Αξιολόγησης	 Διαγωνισμού	 θα	 προβεί	 στην	 κατάταξη	 των	 προσφορών	 για	 την	
τελική	επιλογή	της	συμφερότερης	Προσφοράς	με	βάση	τον	ακόλουθο	τύπο:	

TΒA	=	(0,85*	TBΤΠ)	+	(0,15*	ΤΒΟΠ)	

Συμφερότερη	προσφορά	είναι	εκείνη	η	οποία	συγκεντρώνει	την	υψηλότερη	συνολική	βαθμολογία	βάσει	
των	ανωτέρω.	

2.4	 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	-	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ		

2.4.1	 Γενικοί	όροι	υποβολής	προσφορών	

Οι	 προσφορές	 υποβάλλονται	 με	 βάση	 τις	 απαιτήσεις	 που	 ορίζονται	 στα	 άρθρα	 2.4.2	 έως	 2.4.6	 και	 στα	
Παραρτήματα	Α	και	Β	της	Διακήρυξης.		

Δεν	επιτρέπονται	εναλλακτικές	προσφορές.	

Η	ένωση	οικονομικών	φορέων	υποβάλλει	κοινή	προσφορά,	η	οποία	υπογράφεται	υποχρεωτικά	είτε	από	
όλους	 τους	 οικονομικούς	 φορείς	 που	 αποτελούν	 την	 ένωση,	 είτε	 από	 εκπρόσωπό	 τους	 νομίμως	
εξουσιοδοτημένο.	 Στην	 προσφορά	 απαραιτήτως	 πρέπει	 να	 προσδιορίζεται	 η	 έκταση	 και	 το	 είδος	 της	
συμμετοχής	 του	 κάθε	μέλους	 της	 ένωσης	 (συμπεριλαμβανομένης	 της	 κατανομής	αμοιβής	μεταξύ	 τους),	
καθώς	και	ο	εκπρόσωπος/συντονιστής	αυτής.	

2.4.2.	Τρόπος	υποβολής	προσφορών	

2.4.2.1.	Οι	φάκελοι	των	προσφορών	υποβάλλονται	μέσα	στην	προθεσμία	του	άρθρου	1.5,	είτε	με	αποστολή,	
επί	αποδείξει,	προς	την	Αναθέτουσα	Αρχή,	είτε	με	κατάθεσή	τους	στο	πρωτόκολλο	της	Αναθέτουσας	Αρχής.		

Σε	 περίπτωση	 ταχυδρομικής	 αποστολής	 ή	 κατάθεσης	 στο	 πρωτόκολλο,	 οι	 φάκελοι	 προσφοράς	 γίνονται	
δεκτοί	 εφόσον	 έχουν	 πρωτοκολληθεί	 στο	 πρωτόκολλο	 της	 Αναθέτουσας	 Αρχής	 που	 διεξάγει	 τον	
διαγωνισμό,	 το	αργότερο	μέχρι	 την	ημερομηνία	και	ώρα	που	ορίζονται	στο	άρθρο	1.5	 της	παρούσας.	Η	
Αναθέτουσα	 Αρχή	 δεν	 φέρει	 ευθύνη	 για	 τυχόν	 ελλείψεις	 του	 περιεχομένου	 των	 προσφορών	 που	
αποστέλλονται	 ταχυδρομικά	ούτε	 για	 καθυστερήσεις	στην	άφιξή	 τους.	Δεν	θα	παραληφθούν	φάκελοι	ή	
άλλα	έγγραφα	από	οποιοδήποτε	ταχυδρομικό	κατάστημα,	ακόμα	κι	αν	η	Αναθέτουσα	Αρχή	ειδοποιηθεί	
εγκαίρως.	

Προσφορές	που	περιέρχονται	στην	αναθέτουσα	αρχή	με	οποιοδήποτε	 τρόπο,	πριν	από	 την	ημερομηνία	
υποβολής	 του	 άρθρου	 1.5	 της	 παρούσας,	 δεν	 αποσφραγίζονται,	 αλλά	 παραδίδονται	 στην	 Επιτροπή	
Διαγωνισμού.	

Για	τυχόν	προσφορές	που	υποβάλλονται	εκπρόθεσμα,	η	Επιτροπή	Διαγωνισμού	σημειώνει	στο	πρακτικό	της	
την	εκπρόθεσμη	υποβολή	(ακριβή	ημερομηνία	και	ώρα	που	περιήλθε	η	προσφορά	στην	κατοχή	της	ή	που	
παρελήφθη	 η	 συστημένη	 επιστολή	 από	 την	 Αναθέτουσα	 Αρχή	 ή	 που	 κατατέθηκε	 στο	 πρωτόκολλο	 της	
Αναθέτουσα	Αρχής)	και	τις	απορρίπτει	ως	μη	κανονικές.	

2.4.2.2.	Οι	προσφορές	υποβάλλονται	μέσα	σε	σφραγισμένο	φάκελο	(κυρίως	φάκελος),	στον	οποίο	πρέπει	
να	αναγράφονται	ευκρινώς	τα	ακόλουθα:	

ΦΑΚΕΛΟΣ	ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΑΝΑΔΕΙΞΗ	

ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΤΟΥ	ΕΡΓΟΥ	

«……………………………………………»	

με	καταληκτική	ημερομηνία	υποβολής	προσφορών	την	6/02/2019	
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Προς:	………………………….	

Διεύθυνση:	……………………………..	

	

Επωνυμία	Υποψηφίου	Αναδόχου	:	…………..	

Στοιχεία	Εκπροσώπου:	…………..	

Διεύθυνση	Επικοινωνίας	(συμπεριλαμβανομένου	και	αριθμού	τηλεομοιοτυπίας	καθώς	και	διεύθυνση	
ηλεκτρονικού	ταχυδρομείου):	…………..	

Να	μην	ανοιχθεί	παρά	μόνο	από	την	Επιτροπή	Διενέργειας	Διαγωνισμών	

	

Ο	κυρίως	φάκελος	της	προσφοράς	συνοδεύεται	από	αίτηση	υποβολής	προσφοράς	στο	διαγωνισμό,	η	οποία	
αναγράφει	το	διαγωνισμό	στον	οποίο	αφορά,	τα	στοιχεία	ταυτότητας	του	προσφέροντος	(μεμονωμένου	ή	
ένωσης),	 δηλαδή	επωνυμία	 (ή	ονοματεπώνυμο	φυσικού	προσώπου),	απαραίτητα	στοιχεία	 επικοινωνίας	
(ταχυδρομική	διεύθυνση,	αριθμό	τηλεφώνου,	fax,	e-mail).	

2.4.2.3.	Οι	οικονομικοί	φορείς	υποβάλλουν	με	την	προσφορά	τους	και	εντός	του	κυρίως	φακέλου	δύο	(2)	
επί	μέρους,	ανεξάρτητους,	σφραγισμένους	υποφακέλους,	ως	εξής:		

- έναν	(υπο)φάκελο	με	την	ένδειξη	«Δικαιολογητικά	Συμμετοχής	–Τεχνική	Προσφορά»,	στον	οποίο	
περιλαμβάνονται	 τα	 κατά	 περίπτωση	 απαιτούμενα	 δικαιολογητικά	 και	 η	 τεχνική	 προσφορά	
σύμφωνα	με	τις	διατάξεις	της	κείμενης	νομοθεσίας	και	την	παρούσα,	

- έναν	 (υπο)φάκελο	 με	 την	 ένδειξη	 «Οικονομική	 Προσφορά»,	 στον	 οποίο	 περιλαμβάνεται	 η	
οικονομική	 προσφορά	 του	 οικονομικού	 φορέα	 και	 τα	 κατά	 περίπτωση	 απαιτούμενα	
δικαιολογητικά.	

2.4.2.3.	Οι	προσφορές	υπογράφονται	για	λογαριασμό	του	οικονομικού	φορέα:	

α)	από	τον	ίδιο	τον	προσφέροντα	(σε	περίπτωση	φυσικού	προσώπου),		

β)	το	νόμιμο	εκπρόσωπο	του	νομικού	προσώπου	(σε	περίπτωση	νομικού	προσώπου)	και		

γ)	 σε	 περίπτωση	 ένωσης	 οικονομικών	 φορέων	 που	 υποβάλλει	 κοινή	 προσφορά,	 είτε	 από	 όλους	 τους	
οικονομικούς	φορείς	που	αποτελούν	την	ένωση	είτε	από	εκπρόσωπό	τους	νομίμως	εξουσιοδοτημένο.		

Στην	προσφορά	απαραιτήτως	πρέπει	να	προσδιορίζεται	η	έκταση	και	το	είδος	της	συμμετοχής	του	κάθε	
μέλους	 της	 ένωσης	 (συμπεριλαμβανομένης	 της	 κατανομής	 αμοιβής	 μεταξύ	 τους),	 καθώς	 και	 ο	
εκπρόσωπος/συντονιστής	αυτής.	

2.4.2.4.	Από	τον	προσφέροντα	σημαίνονται	τα	στοιχεία	εκείνα	της	προσφοράς	του	που	έχουν	εμπιστευτικό	
χαρακτήρα,	σύμφωνα	με	 τα	οριζόμενα	στο	άρθρο	21	 του	 ν.	 4412/16.	 Εφόσον	 ένας	οικονομικός	φορέας	
χαρακτηρίζει	πληροφορίες	ως	εμπιστευτικές,	λόγω	ύπαρξης	τεχνικού	ή	εμπορικού	απορρήτου,	στη	σχετική	
δήλωσή	του,	αναφέρει	ρητά	όλες	τις	σχετικές	διατάξεις	νόμου	ή	διοικητικές	πράξεις	που	επιβάλλουν	την	
εμπιστευτικότητα	της	συγκεκριμένης	πληροφορίας.	

Δεν	 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	της.	

2.4.3	 Περιεχόμενα	Φακέλου	«Δικαιολογητικά	Συμμετοχής	-	Τεχνική	Προσφορά»		
2.4.3.1	Τα	στοιχεία	και	δικαιολογητικά	για	την	συμμετοχή	των	προσφερόντων	στη	διαγωνιστική	διαδικασία	
περιλαμβάνουν	το	Τυποποιημένο	Έντυπο	Υπεύθυνης	Δήλωσης	(Τ.Ε.Υ.Δ.),	όπως	προβλέπεται	στην	παρ.	4	του	
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άρθρου	 79	 του	 ν.	 4412/2016,	 σύμφωνα	 με	 την	 παράγραφο	 2.2.7.1.	 της	 παρούσας	 διακήρυξης.	 Οι	
προσφέροντες	 συμπληρώνουν	 το	 σχετικό	 πρότυπο	 ΤΕΥΔ	 το	 οποίο	 έχει	 αναρτηθεί,	 και	 σε	 επεξεργάσιμη	
μορφή	αρχείου	doc,	και	αποτελεί	αναπόσπαστο	τμήμα	της	διακήρυξης	(Παράρτημα	Β).	

Οι	 ενώσεις	 οικονομικών	 φορέων	 που	 υποβάλλουν	 κοινή	 προσφορά,	 υποβάλλουν	 το	 Τ.Ε.Υ.Δ.	 για	 κάθε	
οικονομικό	φορέα	που	συμμετέχει	στην	ένωση.		

2.4.3.2	H	τεχνική	προσφορά	θα	πρέπει	να	καλύπτει	όλες	τις	απαιτήσεις	και	τις	προδιαγραφές	που	έχουν	
τεθεί	 από	 την	 αναθέτουσα	 αρχή	 στo	 Παράρτημα	 Α’	 της	 Διακήρυξης,	 περιγράφοντας	 ακριβώς	 πώς	 οι	
συγκεκριμένες	 απαιτήσεις	 και	 προδιαγραφές	 πληρούνται	 και	 παρέχοντας	 κάθε	 πληροφορία	 για	 την	
εφαρμογή	όλων	των	κριτηρίων	ανάθεσης,	όπως	αυτά	ορίζονται	στην	παράγραφο	2.3.1.	ανωτέρω.		

Περιλαμβάνει	 ιδίως	τα	έγγραφα	και	δικαιολογητικά,	βάσει	 των	οποίων	θα	ελεγχθεί	η	συμμόρφωση	των	
προσφερόντων	με	τους	τεχνικούς	όρους	του	Διαγωνισμού,	σύμφωνα	με	τα	αναλυτικώς	αναφερόμενα	στο	
ως	άνω	Παράρτημα.	

Ειδικότερα,	πρέπει	να	περιλαμβάνει	τις	παρακάτω	ενότητες:	

Α.	Ανάλυση	της	μεθοδολογίας	προσέγγισης	του	συμβατικού	αντικειμένου	

Ο	Υποψήφιος	Ανάδοχος	θα	πρέπει	στην	ενότητα	αυτή	να	υποβάλει	πρόταση	για	την	τεχνική	προσέγγιση	της	
υλοποίησης	της	σύμβασης,	με	βάση	τις	τεχνικές	προδιαγραφές,	όπως	περιγράφονται	στο	Παράρτημα	Α’	της	
παρούσας	και	τα	επιμέρους	κριτήρια	ανάθεσης,	σύμφωνα	με	το	άρθρο	2.3.1.	Η	πρόταση	θα	πρέπει	κατ’	
ελάχιστο	να	περιλαμβάνει:	

- Την	περιγραφή	του	αντικειμένου	της	σύμβασης	κατά	τρόπο	επαρκή,	σαφή,	και	ακριβή	καθώς	και	των	
στόχων,	 των	 ιδιαιτεροτήτων	και	 των	απαιτήσεων	 του	συμβατικού	αντικειμένου	κατά	 τρόπο	επαρκή,	
σαφή,	ακριβή.		

- Τη	μεθοδολογία	οργάνωσης	και	εκτέλεσης	των	υπηρεσιών	που	συνιστούν	το	αντικείμενο	της	παρούσας	
Διακήρυξης,	ώστε	να	αξιολογηθούν	η	επάρκεια	και	η	αποτελεσματικότητά	της.		

Β.	Ανάλυση	της	καταλληλότητας	του	μοντέλου	οργάνωσης	της	υλοποίησης	

Ο	Υποψήφιος	Ανάδοχος	θα	πρέπει	στην	 ενότητα	αυτή	 να	περιγράψει	πλήρως	 το	προτεινόμενο	μοντέλο	
οργάνωσης	της	υλοποίησης	της	σύμβασης	με	βάση	τις	τεχνικές	προδιαγραφές,	όπως	περιγράφονται	στο	
Παράρτημα	Α’	της	παρούσας	και	τα	επιμέρους	κριτήρια	ανάθεσης,	σύμφωνα	με	το	άρθρο	2.3.1.	Η	πρόταση	
θα	πρέπει	κατ’	ελάχιστο	να	περιλαμβάνει:	

- Τα	 προσόντα	 και	 την	 εμπειρία	 του	 επικεφαλής	 και	 των	 λοιπών	 μελών	 της	 Ομάδας	 Έργου.	
Συγκεκριμένα	ο	υποψήφιος	θα	πρέπει	να	παράσχει	αναλυτικά	στοιχεία	αναφορικά	με	τα	μέλη	της	
προτεινόμενης	ομάδας	έργου	και	ειδικότερα	αναλυτικά	βιογραφικά	σημειώματα	αυτών.		

- Αναλυτική	 περιγραφή	 της	 δομής	 και	 της	 οργάνωσης	 της	 Ομάδας	 Εργασίας,	 από	 την	 οποία	 να	
προκύπτει	σαφώς	και	επαρκώς	ο	ρόλος	των	μελών	αυτής,	οι	αρμοδιότητές	τους	και	οι	εργασίες	που	
θα	εκτελέσουν,	σε	συνάρτηση	με	τις	δεξιότητες	και	την	εξειδίκευσή	τους,	καθώς	και	το	αντικείμενο,	
τους	στόχους	και	τις	απαιτήσεις	του	έργου.		

- Το	σύστημα	λειτουργίας	της	Ομάδας	Έργου	και	ειδικότερα	το	σύστημα	συντονισμού,	συνεργασίας	
και	διοίκησής	της,	σε	σχέση	με	το	αντικείμενο	και	τις	απαιτήσεις	του	έργου.	Τον	βέλτιστο	τρόπο	
επικοινωνίας	 του	 αναδόχου	 με	 τα	 αρμόδια	 στελέχη	 της	 Αναθέτουσας	 Αρχής	 κατά	 το	 στάδιο	
εκτέλεσης	της	σύμβασης.	

2.4.4	 Περιεχόμενα	Φακέλου	«Οικονομική	Προσφορά»	
Οι	 συμμετέχοντες	 στο	 Διαγωνισμό	 υποβάλουν,	 υποφάκελο	 Οικονομικής	 Προσφοράς,	 σύμφωνα	 με	 τα	
οριζόμενα	στο	παρόν	άρθρο.	
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Η	συνολική	 προσφερόμενη	 τιμή	 αναγράφεται	 υποχρεωτικά	 αριθμητικώς	 και	 ολογράφως.	 Σε	 περίπτωση	
αντιφάσεων	υπερισχύει	η	τιμή	που	αναγράφεται	ολογράφως.	

Ο	 υποφάκελος	 «Οικονομική	 Προσφορά»	 περιλαμβάνει	 συμπληρωμένο	 και	 υπογεγραμμένο	 το	
τυποποιημένο	Έντυπο	Οικονομικής	Προσφοράς	του	Παραρτήματος	Γ.	

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

Προσφορά	που	θέτει	όρο	αναπροσαρμογής	απορρίπτεται	ως	απαράδεκτη.	Προσφορά	που	καταλήγει	σε	
συνολική	τιμή	μεγαλύτερη	της	εκτιμώμενης	αξίας	της	σύμβασης,	όπως	αυτή	προβλέπεται	στο	άρθρο	1.3	της	
παρούσας	απορρίπτεται	ως	απαράδεκτη.	

Σε	περίπτωση	που	από	 την	Προσφορά	δεν	προκύπτει	με	σαφήνεια	η	προσφερόμενη	 τιμή,	η	Προσφορά	
απορρίπτεται	ως	απαράδεκτη.		

Ομοίως	και	σε	περίπτωση	που	η	Προσφορά	παραλείπει	τιμές	ή	περιλαμβάνει	αντιφατικά	στοιχεία	τιμών	
που	καθιστούν	την	προσφορά	ανεπίδεκτη	εκτίμησης	ή	καταλείπει	αμφιβολία	ως	προς	την	προσφερόμενη	
τιμή.	

2.4.5	 Χρόνος	ισχύος	των	προσφορών			
Οι	υποβαλλόμενες	προσφορές	ισχύουν	και	δεσμεύουν	τους	οικονομικούς	φορείς	για	διάστημα	τεσσάρων	
μηνών	από	την	επόμενη	της	καταληκτικής	ημερομηνίας	υποβολής	προσφορών	του	άρθρου	1.5,	ήτοι	έως	τις	
05/06/2019.	

Προσφορά	η	οποία	ορίζει	χρόνο	ισχύος	μικρότερο	από	τον	ανωτέρω	προβλεπόμενο	απορρίπτεται.	

Η	 ισχύς	 της	προσφοράς	μπορεί	 να	παρατείνεται	 εγγράφως,	 εφόσον	 τούτο	 ζητηθεί	από	 την	αναθέτουσα	
αρχή,	πριν	από	τη	λήξη	της,	κατ'	ανώτατο	όριο	για	χρονικό	διάστημα	 ίσο	με	την	προβλεπόμενη	ως	άνω	
αρχική	διάρκεια.	

Μετά	 τη	 λήξη	 και	 του	 παραπάνω	 ανώτατου	 ορίου	 χρόνου	 παράτασης	 ισχύος	 της	 προσφοράς,	 τα	
αποτελέσματα	 της	 διαδικασίας	 ανάθεσης	 ματαιώνονται,	 εκτός	 αν	 η	 αναθέτουσα	 αρχή	 κρίνει,	 κατά	
περίπτωση,	 αιτιολογημένα,	 ότι	 η	 συνέχιση	 της	 διαδικασίας	 εξυπηρετεί	 το	 δημόσιο	 συμφέρον,	 οπότε	 οι	
οικονομικοί	 φορείς	 που	 συμμετέχουν	 στη	 διαδικασία	 μπορούν	 να	 επιλέξουν	 είτε	 να	 παρατείνουν	 την	
προσφορά	 τους,	 εφόσον	 τους	 ζητηθεί	 πριν	 την	 πάροδο	 του	 ανωτέρω	 ανώτατου	 ορίου	 παράτασης	 της	
προσφοράς	 τους	είτε	όχι.	 Στην	 τελευταία	περίπτωση,	η	διαδικασία	συνεχίζεται	με	όσους	παρέτειναν	 τις	
προσφορές	τους	και	αποκλείονται	οι	λοιποί	οικονομικοί	φορείς.	

Η	ανακοίνωση	της	κατακύρωσης	του	Διαγωνισμού	στον	Ανάδοχο	μπορεί	να	γίνει	και	μετά	τη	λήξη	της	ισχύος	
της	προσφοράς,	δεσμεύει	όμως	τον	υποψήφιο	μόνο	εφόσον	αυτός	το	αποδεχτεί.	

2.4.6	 Λόγοι	απόρριψης	προσφορών	
H	 αναθέτουσα	 αρχή	 με	 βάση	 τα	 αποτελέσματα	 του	 ελέγχου	 και	 της	 αξιολόγησης	 των	 προσφορών,	
απορρίπτει,	σε	κάθε	περίπτωση,	προσφορά:	

α)	η	οποία	δεν	υποβάλλεται	εμπρόθεσμα,	με	τον	τρόπο	και	με	το	περιεχόμενο	που	ορίζεται	πιο	πάνω	και	
συγκεκριμένα	 στις	 παραγράφους	 2.4.1	 (Γενικοί	 όροι	 υποβολής	 προσφορών),	 2.4.2.	 (Χρόνος	 και	 Τρόπος	
υποβολής	προσφορών),	2.4.3.	(Περιεχόμενο	φακέλων	δικαιολογητικών	συμμετοχής,	τεχνικής	προσφοράς),	
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2.4.4.	 (Περιεχόμενο	 φακέλου	 οικονομικής	 προσφοράς,	 τρόπος	 σύνταξης	 και	 υποβολής	 οικονομικών	
προσφορών),	 2.4.5.	 (Χρόνος	 ισχύος	 προσφορών),	 3.1.	 (Αποσφράγιση	 και	 αξιολόγηση	 προσφορών),	 3.2	
(Πρόσκληση	 υποβολής	 δικαιολογητικών	 κατακύρωσης	 –	 Ολοκλήρωση	 διαγωνιστικής	 διαδικασίας)	 της	
παρούσας,	

β)	η	οποία	περιέχει	ατέλειες,	ελλείψεις,	ασάφειες	ή	σφάλματα,	εφόσον	αυτά	δεν	επιδέχονται	συμπλήρωση	
ή	 διόρθωση	 ή	 εφόσον	 επιδέχονται	 συμπλήρωση	 ή	 διόρθωση,	 δεν	 έχουν	 αποκατασταθεί	 κατά	 την	
αποσαφήνιση	και	την	συμπλήρωσή	της	σύμφωνα	με	την	παράγραφο	3.1.1.	της	παρούσης	διακήρυξης,	

γ)	για	την	οποία	ο	προσφέρων	δεν	έχει	παράσχει	τις	απαιτούμενες	εξηγήσεις,	εντός	της	προκαθορισμένης	
προθεσμίας	ή	η	εξήγηση	δεν	είναι	αποδεκτή	από	την	αναθέτουσα	αρχή	σύμφωνα	με	την	παράγραφο	3.1.1.	
της	παρούσας	και	το	άρθρο	102	του	ν.	4412/2016,	

δ)	η	οποία	είναι	εναλλακτική	προσφορά,		

ε)	η	οποία	υποβάλλεται	από	έναν	προσφέροντα	που	έχει	υποβάλλει	δύο	ή	περισσότερες	προσφορές.	Ο	
περιορισμός	αυτός	 ισχύει,	και	στην	περίπτωση	ενώσεων	οικονομικών	φορέων	με	κοινά	μέλη,	καθώς	και	
στην	περίπτωση	οικονομικών	φορέων	που	συμμετέχουν	είτε	αυτοτελώς	είτε	ως	μέλη	ενώσεων,		

ζ)	η	οποία	είναι	υπό	αίρεση,	

η)	η	οποία	θέτει	όρο	αναπροσαρμογής	και	

θ)	η	οποία	παρουσιάζει	ελλείψεις	ως	προς	τα	δικαιολογητικά	που	ζητούνται	από	τα	έγγραφα	της	παρούσης	
διακήρυξης	και	αποκλίσεις	ως	προς	τους	όρους	και	τις	τεχνικές	προδιαγραφές	της	σύμβασης.	
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3.	 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	-	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ			

3.1	 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ	ΚΑΙ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ		

3.1.1	 Αποσφράγιση	φακέλων	προσφορών	
3.1.1.1.	Η	αξιολόγηση	των	προσφορών	θα	γίνει	από	την	Επιτροπή	Διενέργειας	και	Αξιολόγησης,	η	οποία	έχει	
την	ευθύνη	της	παραλαβής,	αποσφράγισης	και	αξιολόγησης	των	προσφορών,	της	τελικής	βαθμολόγησης	
και	της	κατάταξής	τους.	Η	διαδικασία	ελέγχου	και	αξιολόγησης	των	προσφορών	περιλαμβάνει	τα	ακόλουθα:	

- Αποσφράγιση	 του	 κυρίως	 φακέλου	 και	 των	 (υπό)φακέλων	 «Δικαιολογητικά	 Συμμετοχής-Τεχνική	
Προσφορά»	 και	 «Οικονομική	 Προσφορά»	 την	 καταληκτική	 ημερομηνία	 προσφορών,	 ήτοι	
06/02/2019	και	ώρα	14:00	π.μ.	

- Αποσφράγιση	του	 (υπό)φακέλου	«Δικαιολογητικά	κατακύρωσης»,	κατά	την	ημερομηνία	και	ώρα	
που	θα	ορίσει	η	Αναθέτουσα	Αρχή.		

Η	 αποσφράγιση	 των	 Φακέλων	 Προσφορών	 γίνεται	 σε	 ανοικτή	 συνεδρίαση	 της	 ως	 άνω	 Επιτροπής	 του	
Διαγωνισμού	με	την	εξής	διαδικασία:		

- Η	Επιτροπή	του	Διαγωνισμού	αριθμεί	και	μονογράφει	την	αίτηση	υποβολής	προσφοράς	και	τους	
Φακέλους	Προσφορών	(τους	εξωτερικούς	σφραγισμένους	κυρίως	φακέλους),		

- Στη	συνέχεια	αποσφραγίζει	του	κυρίως	φακέλους	και	ελέγχει	την	ύπαρξη	σε	κάθε	ένα	από	αυτούς	
δύο	 υποφακέλων,	 με	 τις	 ενδείξεις	 «Δικαιολογητικά	 Συμμετοχής-Τεχνική	 Προσφορά»	 και	
«Οικονομική	 Προσφορά»,	 τους	 αριθμεί	 με	 τον	 ίδιο	 αριθμό	 του	 εξωτερικού	 κυρίως	 Φακέλου	
Προσφοράς	και	τους	μονογράφει	εξωτερικώς.		

- Στη	 συνέχεια	 η	 Επιτροπή	 αποσφραγίζει	 τον	 υποφάκελο	 «Δικαιολογητικά	 Συμμετοχής-Τεχνική	
Προσφορά»	των	διαγωνιζομένων	και	μονογράφει	και	καταγράφει	τα	στοιχεία	που	περιέχονται	σε	
αυτόν.	 Η	 Επιτροπή	 ελέγχει	 την	 πληρότητα	 του	 υποφακέλου	 και	 την	 υποβολή	 ή	 όχι	 όλων	 των	
προβλεπόμενων	 εγγράφων.	 Προσφορές	 οι	 οποίες	 δεν	 πληρούν	 τους	 όρους	 της	 παρούσας	 σε	
επίπεδο	 υποφακέλου	 «Δικαιολογητικά	 Συμμετοχής-Τεχνική	 Προσφορά»,	 απορρίπτονται	 και	 δεν	
εξετάζονται	περαιτέρω.		

- Τέλος,	η	Επιτροπή	αποσφραγίζει	τον	υποφάκελο	«Οικονομική	Προσφορά»	των	διαγωνιζομένων	και	
μονογράφει	 και	 καταγράφει	 τα	 στοιχεία	 που	 περιέχονται	 σε	 αυτόν.	 Η	 Επιτροπή	 ελέγχει	 την	
πληρότητα	 του	 υποφακέλου	 και	 την	 υποβολή	 ή	 όχι	 όλων	 των	 προβλεπόμενων	 εγγράφων.	
Προσφορές	οι	οποίες	δεν	πληρούν	τους	όρους	της	παρούσας	σε	επίπεδο	υποφακέλου	«Οικονομική	
Προσφορά»,	απορρίπτονται	και	δεν	εξετάζονται	περαιτέρω.	

Στην	ανοικτή	συνεδρίαση	μπορούν	να	παρίστανται	όλοι	όσοι	έχουν	υποβάλει	εμπρόθεσμα	και	παραδεκτά	
προσφορά,	αυτοπροσώπως	ή	δια	του	νομίμου	εκπροσώπου	τους,	ή	με	νόμιμα	εξουσιοδοτημένο	πρόσωπο.	
Με	την	αποσφράγιση	των	ως	άνω	φακέλων	κάθε	προσφέρων	που	η	προσφορά	του	δεν	έχει	απορριφθεί	
μετά	τον	κατ’	αρχήν	έλεγχο	της	Επιτροπής	αποκτά	πρόσβαση	στις	λοιπές	προσφορές	και	τα	υποβληθέντα	
δικαιολογητικά	τους,	με	την	επιφύλαξη	των	πτυχών	εκείνων	της	κάθε	προσφοράς	που	έχουν	χαρακτηρισθεί	
ως	εμπιστευτικές.	

3.1.1.2.	 Η	 Αναθέτουσα	 Αρχή	 μπορεί	 να	 καλέσει	 τους	 οικονομικούς	 φορείς	 να	 συμπληρώσουν	 ή	 να	
διευκρινίσουν	τα	έγγραφα	ή	δικαιολογητικά	που	έχουν	υποβληθεί,	ή	να	διευκρινίσουν	το	περιεχόμενο	της	
τεχνικής	ή	οικονομικής	προσφοράς	τους,	σύμφωνα	με	το	άρθρο	102	του	ν.4412/2016.	

Ειδικότερα,	η	Επιτροπή	Διενέργειας	Διαγωνισμού	και	η	Αναθέτουσα	Αρχή	διατηρούν	το	δικαίωμα,	κατά	την	
κρίση	 τους	 και	 τηρώντας	 την	 αρχή	 της	 ίσης	 μεταχείρισης	 και	 της	 διαφάνειας,	 να	 καλέσουν	 με	 κάθε	
πρόσφορο	 μέσο	 και	 σε	 οποιοδήποτε	 στάδιο	 της	 διαδικασίας	 αξιολόγησης	 τους	 προσφέροντες	 να	
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διευκρινίσουν	ή	να	συμπληρώσουν	τα	υποβληθέντα	στοιχεία,	μέσα	σε	συγκεκριμένη	προθεσμία	που	θα	
ταχθεί	σε	αυτούς.			

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

Στοιχεία	 και	 σημεία	 των	 προσφορών	 που	 δημιουργούν	 ασάφειες	 ή	 αντιφάσεις,	 εκτός	 της	 περίπτωσης	
προδήλων	ή	επουσιωδών	παραδρομών,	οδηγούν	στην	απόρριψή	τους.	

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

3.1.2	 Αξιολόγηση	προσφορών	
3.1.2.1.	Μετά	 την	 αποσφράγιση	 των	 προσφορών	 η	 Επιτροπή,	 σε	 κλειστή	 συνεδρίαση,	 προβαίνει	 σε	
αναλυτικό	έλεγχο	και	αξιολόγηση	του	περιεχομένου	των	αποσφραγισθέντων	υποφακέλων,	σύμφωνα	με	
την	ακόλουθη	διαδικασία:	

- Το	 αρμόδιο	 γνωμοδοτικό	 όργανο	 καταγράφει	 όσους	 υπέβαλαν	 προσφορές,	 καθώς	 και	 τα	
υποβληθέντα	 δικαιολογητικά	 συμμετοχής	 και	 προβαίνει	 στον	 έλεγχο	 αυτών	 και	 καταγράφει	 τα	
αποτελέσματα	του	ελέγχου	σε	πρακτικό.	

- Στη	συνέχεια	το	αρμόδιο	γνωμοδοτικό	όργανο	προβαίνει	στην	αξιολόγηση	και	βαθμολόγηση	μόνο	
των	τεχνικών	προσφορών	των	προσφερόντων,	των	οποίων	τα	δικαιολογητικά	συμμετοχής	έκρινε	
πλήρη.	 Η	 αξιολόγηση	 και	 βαθμολόγηση	 γίνεται	 σύμφωνα	 με	 τους	 όρους	 της	 παρούσας	 και	 η	
Επιτροπή,	 στο	 ίδιο	 ως	 άνω	 Πρακτικό,	 εισηγείται	 την	 απόρριψη	 όσων	 τεχνικών	 προσφορών	 δεν	
πληρούν	 τους	 όρους	 και	 τις	 απαιτήσεις	 των	 τεχνικών	 προδιαγραφών	 και	 την	 αποδοχή	 και	
βαθμολόγηση	των	τεχνικών	προσφορών,	σύμφωνα	με	τα	άρθρα	2.3.1.	και	2.3.2.	της	παρούσας.	

- Μετά	 την	 ολοκλήρωση	 του	 ελέγχου	 των	 δικαιολογητικών	 συμμετοχής	 και	 της	 αξιολόγησης	 των	
τεχνικών	προσφορών	η	Επιτροπή	προβαίνει	στην	αξιολόγηση	των	οικονομικών	προσφορών	εκείνων	
των	 προσφερόντων	 που	 δεν	 έχουν	 απορριφθεί	 και	 εισηγείται	 αιτιολογημένα	 την	 αποδοχή	 ή	
απόρριψη	τους	και	την	κατάταξη	τους,	βάσει	των	προβλεπόμενων	κριτηρίων	αξιολόγησης.	

- Εάν	οι	 προσφορές	φαίνονται	ασυνήθιστα	 χαμηλές	σε	σχέση	με	 το	αντικείμενο	 της	σύμβασης,	 η	
Αναθέτουσα	Αρχή	απαιτεί	από	τους	οικονομικούς	φορείς	να	εξηγήσουν	την	τιμή	ή	το	κόστος	που	
προτείνουν	στην	προσφορά	τους,	εντός	αποκλειστικής	προθεσμίας,	κατά	ανώτατο	όριο	δέκα	(10)	
ημερών	από	 την	 κοινοποίηση	 της	 σχετικής	 πρόσκλησης.	 Στην	περίπτωση	αυτή	 εφαρμόζονται	 τα	
άρθρα	88	και	89	του	ν.4412/2016.		

- Στην	 περίπτωση	 ισοδύναμων	 προφορών,	 δηλαδή	 προσφορών	 με	 την	 ίδια	 επακριβώς	 συνολική	
τελική	βαθμολογία	μεταξύ	δύο	ή	περισσοτέρων	προσφερόντων,	η	ανάθεση	γίνεται	στην	προσφορά	
με	τη	μεγαλύτερη	βαθμολογία	τεχνικής	προσφοράς.	Αν	οι	ισοδύναμες	προσφορές	έχουν	την	ίδια	
βαθμολογία	τεχνικής	προσφοράς,	η	Αναθέτουσα	Αρχή	επιλέγει	τον	ανάδοχο	με	κλήρωση	μεταξύ	
των	οικονομικών	φορέων	που	υπέβαλαν	τις	ισοδύναμες	προσφορές.	Η	κλήρωση	γίνεται	ενώπιον	
της	Επιτροπής	του	Διαγωνισμού	και	παρουσία	αυτών	των	οικονομικών	φορέων.	

- Μετά	την	ολοκλήρωση	της	διαδικασίας	όλα	τα	μέλη	της	Επιτροπής	Αξιολόγησης	υπογράφουν	το	
καταρτισθέν	ενιαίο	πρακτικό,	με	το	οποίο	η	Επιτροπή	Διαγωνισμού	εισηγείται	αιτιολογημένα	και	
σύμφωνα	με	τα	ανωτέρω	την	αποδοχή	ή	απόρριψη	των	υποβληθέντων	αιτήσεων	συμμετοχής	και	
των	προσφορών,	την	κατάταξη	των	προσφορών	και	την	ανάδειξη	του	προσωρινού	αναδόχου.		
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- Τα	 αποτελέσματα	 του	 εν	 λόγω	 διαγωνισμού	 επικυρώνονται	 με	 απόφαση	 του	 αποφαινόμενου	
οργάνου	της	Αναθέτουσας	Αρχής,	η	οποία	κοινοποιείται	με	επιμέλεια	αυτής	στους	προσφέροντες,	
στην	διεύθυνση	ηλεκτρονικού	ταχυδρομείου	που	έχουν	δηλώσει	στις	προσφορές	τους.	

3.2	 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	 ΥΠΟΒΟΛΗΣ	 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ	 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	 –	 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	 ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ	
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ		

3.2.1.	 Μετά	 την	 αξιολόγηση	 των	 προσφορών,	 η	 Αναθέτουσα	 Αρχή	 αποστέλλει	 πρόσκληση	 στον	
προσφέροντα,	στον	οποίο	πρόκειται	να	γίνει	η	κατακύρωση	(«προσωρινό	ανάδοχο»),	μέσω	της	διεύθυνσης	
ηλεκτρονικού	 ταχυδρομείου	 που	 έχει	 δηλώσει	 στην	 προσφορά	 του	 και	 τον	 καλεί	 να	 υποβάλει	 εντός	
προθεσμίας	δέκα	 (10)	ημερών	από	την	κοινοποίηση	της	σχετικής	ειδοποίησης	σε	αυτόν,	 τα	αποδεικτικά	
έγγραφα	νομιμοποίησης	και	 τα	πρωτότυπα	ή	αντίγραφα	που	εκδίδονται,	σύμφωνα	με	 τις	διατάξεις	 του	
άρθρου	 1	 του	 ν.	 4250/2014	 (Α΄	 74)	 όλων	 των	 δικαιολογητικών	 κατακύρωσης	 της	 παραγράφου	 3.3.	 Τα	
δικαιολογητικά	 προσκομίζονται	 σε	 σφραγισμένο	φάκελο,	 ο	 οποίος	 υποβάλλεται	 σύμφωνα	 με	 το	 άρθρο	
2.4.2.	

Αν	δεν	προσκομισθούν	τα	δικαιολογητικά	κατακύρωσης	ή	υπάρχουν	ελλείψεις	σ’	αυτά	που	υποβλήθηκαν,	
παρέχεται	προθεσμία	πέντε	 (5)	ημερών	από	 την	κοινοποίηση	της	σχετικής	έγγραφης	ειδοποίησης	να	 τα	
προσκομίσει	ή	να	τα	συμπληρώσει.	Η	Αναθέτουσα	Αρχή	μπορεί	αιτιολογημένα	να	παρατείνει	την	ως	άνω	
προθεσμία	κατ’	ανώτατο	όριο	για	δεκαπέντε	(15)	επιπλέον	ημέρες.	

3.2.2.	Ο	προσωρινός	ανάδοχος	κηρύσσεται	 έκπτωτος	και	η	 κατακύρωση	γίνεται	στον	προσφέροντα	που	
υπέβαλε	 την	 αμέσως	 επόμενη	 πλέον	 συμφέρουσα	 από	 οικονομική	 άποψη	 προσφορά,	 τηρουμένης	 της	
ανωτέρω	διαδικασίας,	εάν:	

- κατά	τον	έλεγχο	των	παραπάνω	δικαιολογητικών	διαπιστωθεί	ότι	τα	στοιχεία	που	δηλώθηκαν	με	το	
Τυποποιημένο	Έντυπο	Υπεύθυνης	Δήλωσης	(ΤΕΥΔ)	είναι	ψευδή	ή	ανακριβή,	ή		

- δεν	υποβληθούν	στο	προκαθορισμένο	χρονικό	διάστημα	τα	απαιτούμενα	πρωτότυπα	ή	αντίγραφα	
των	προβλεπόμενων	κατωτέρω	δικαιολογητικών	ή		

- από	 τα	δικαιολογητικά	που	προσκομίσθηκαν	 νομίμως	 και	 εμπροθέσμως,	 δεν	αποδεικνύονται	 οι	
όροι	και	οι	προϋποθέσεις	συμμετοχής	σύμφωνα	με	τα	άρθρα	2.2.1.	έως	2.2.7.	της	παρούσας,		

3.2.3.	Αν	κανένας	από	τους	προσφέροντες	δεν	υποβάλει	αληθή	ή	ακριβή	δήλωση	ή	δεν	προσκομίσει	ένα	ή	
περισσότερα	 από	 τα	 απαιτούμενα	 δικαιολογητικά	 ή	 δεν	 αποδείξει	 ότι	 πληροί	 τα	 κριτήρια	 ποιοτικής	
επιλογής	της	παρούσας	διακήρυξης,	η	διαδικασία	ματαιώνεται.		

3.2.4.	Η	διαδικασία	ελέγχου	των	παραπάνω	δικαιολογητικών	ολοκληρώνεται	με	τη	σύνταξη	πρακτικού	από	
την	Επιτροπή	του	Διαγωνισμού	και	τη	διαβίβαση	του	φακέλου	στο	αποφαινόμενο	όργανο	της	αναθέτουσας	
αρχής	για	τη	λήψη	απόφασης	είτε	για	την	κατακύρωση	της	σύμβασης	είτε	για	τη	ματαίωση	της	διαδικασίας	
είτε	για	την	κήρυξη	του	προσωρινού	αναδόχου	ως	εκπτώτου.	Τα	αποτελέσματα	του	ελέγχου	των	παραπάνω	
δικαιολογητικών	και	της	εισήγησης	της	Επιτροπής	επικυρώνονται	με	την	απόφαση	κατακύρωσης.	

3.3	 ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΦΑΚΕΛΟΥ	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	

Τα	στοιχεία	και	δικαιολογητικά	που	πρέπει	να	περιλάβει	ο	προσωρινός	ανάδοχος	στον	εν	λόγω	φάκελο,	
αρκεί	 να	 εκδίδονται	 μετά	 την	 ημερομηνία	 κοινοποίησης	 της	 πρόσκλησης	 υποβολής	 δικαιολογητικών	
κατακύρωσης	ή	σε	περίπτωση	που	φέρουν	προηγούμενη	ημερομηνία	η	 ισχύς	 τους	 να	 καλύπτει	 και	 την	
ημερομηνία	αυτή.	Σημειώνεται	ότι	τα	κάτωθι	δικαιολογητικά	έχουν	κατά	κανόνα	ισχύ	για	χρονικό	διάστημα	
έξι	(6)	μηνών	από	την	ημερομηνία	έκδοσής	τους,	εκτός	εάν	άλλως	προβλέπεται	από	τις	οικείες	διατάξεις	
που	τα	διέπουν.	Ειδικότερα,	τα	δικαιολογητικά	αυτά	έχουν	ως	εξής:	

3.3.1.	Για	την	απόδειξη	της	μη	συνδρομής	των	λόγων	αποκλεισμού	της	παραγράφου	2.2.2	ο	οικονομικός	
φορέας	προσκομίζει	αντίστοιχα	τα	παρακάτω	δικαιολογητικά:	
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α)	Για	την	παράγραφο	2.2.2.1	απόσπασμα	του	σχετικού	μητρώου,	όπως	του	ποινικού	μητρώου	ή,	ελλείψει	
αυτού,	ισοδύναμο	έγγραφο	που	εκδίδεται	από	αρμόδια	δικαστική	ή	διοικητική	αρχή	του	κράτους-μέλους	ή	
της	 χώρας	 καταγωγής	 ή	 της	 χώρας	 όπου	 είναι	 εγκατεστημένος	 ο	 οικονομικός	 φορέας,	 από	 το	 οποίο	
προκύπτει	ότι	πληρούνται	αυτές	οι	προϋποθέσεις.	Η	υποχρέωση	προσκόμισης	του	ως	άνω	αποσπάσματος	
αφορά	και	στα	μέλη	του	διοικητικού,	διευθυντικού	ή	εποπτικού	οργάνου	του	εν	λόγω	οικονομικού	φορέα	
ή	 στα	 πρόσωπα	 που	 έχουν	 εξουσία	 εκπροσώπησης,	 λήψης	 αποφάσεων	 ή	 ελέγχου	 σε	 αυτό	 κατά	 τα	
ειδικότερα	αναφερόμενα	στην	παράγραφο	2.2.2.2.	

β)	Για	τις	παραγράφους	2.2.2.3	και	2.2.2.5	περίπτωση	β΄	πιστοποιητικό	που	εκδίδεται	από	την	αρμόδια	αρχή	
του	οικείου	κράτους	-	μέλους	ή	χώρας.	Σημειώνεται	ότι,	ως	προς	τα	πιστοποιητικά	των	αναφερόμενων	στο	
σημ.	2.2.2.5	περίπτωση	β’	πτωχευτικών	περιπτώσεων	που	αφορούν	σε	δικηγόρους	ή	δικηγορικές	εταιρείες,	
αρκεί	να	προσκομίζονται	σχετικό	πιστοποιητικό	που	εκδίδεται	από	τους	οικείους	δικηγορικούς	συλλόγους	
στους	 οποίους	 είναι	 εγγεγραμμένοι.	 Αν	 το	 κράτος-μέλος	 ή	 η	 εν	 λόγω	 χώρα	 δεν	 εκδίδει	 τέτοιου	 είδους	
έγγραφο	ή	πιστοποιητικό	ή	όπου	το	έγγραφο	ή	το	πιστοποιητικό	αυτό	δεν	καλύπτει	όλες	τις	περιπτώσεις	
που	αναφέρονται	στις	παραγράφους	2.2.3.1	και	2.2.3.2	και	στην	περίπτωση	β΄	της	παραγράφου	2.2.3.4,	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.	

γ)	Για	την	περίπτωση	α’	της	παραγράφου	2.2.2.4	πιστοποιητικό	από	τη	Διεύθυνση	Προγραμματισμού	και	
Συντονισμού	 της	 Επιθεώρησης	 Εργασιακών	 Σχέσεων,	 από	 το	 οποίο	 να	 προκύπτουν	 οι	 πράξεις	 επιβολής	
προστίμου	που	έχουν	εκδοθεί	σε	βάρος	του	οικονομικού	φορέα	σε	χρονικό	διάστημα	δύο	(2)	ετών	πριν	από	
την	ημερομηνία	λήξης	της	προθεσμίας	υποβολής	προσφοράς.	

Αν	 κατά	 το	 χρόνο	 αποστολής	 της	 πρόσκλησης	 το	 ως	 άνω	 πιστοποιητικό	 δεν	 εκδίδεται	 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	

δ)	 Για	 την	 παράγραφο	 2.2.2.8.	 υπεύθυνη	 δήλωση	 ή	 ένορκη	 βεβαίωση	 του	 οικονομικού	φορέα	 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,	ότι	δεν	έχει	εκδοθεί	σε	βάρος	του	απόφαση	αποκλεισμού,	σύμφωνα	με	το	άρθρο	74	
του	ν.	4412/2016.	

ε)	Για	τις	λοιπές	περιπτώσεις	της	παραγράφου	2.2.2	υπεύθυνη	δήλωση	ή	ένορκη	βεβαίωση	του	οικονομικού	
φορέα	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	ότι	δεν	συντρέχουν	στο	πρόσωπό	του	οι	οριζόμενοι	στην	παράγραφο	
αυτή	λόγοι	αποκλεισμού.	

B.2.	 Για	 την	απόδειξη	της	απαίτησης	της	παραγράφου	2.2.3.	 (απόδειξη	καταλληλόλητας	για	 την	άσκηση	
επαγγελματικής	 δραστηριότητας)	 προσκομίζει	 πιστοποιητικό/βεβαίωση	 του	 οικείου	 επαγγελματικού	 ή	
εμπορικού	μητρώου	του	κράτους	εγκατάστασης	με	το	οποίο	θα	πιστοποιείται	αφενός	η	εγγραφή	του	σ’	
αυτό,	 κατά	 την	 ημέρα	 διενέργειας	 του	 διαγωνισμού,	 και	 αφετέρου	 ότι	 εξακολουθεί	 να	 παραμένει	
εγγεγραμμένος	 μέχρι	 την	 επίδοση	 της	 ως	 άνω	 έγγραφης	 ειδοποίησης.	 Ο	 εγκατεστημένος	 στην	 Ελλάδα	
οικονομικός	φορέας	προσκομίζει	ειδικότερα	πιστοποιητικό	οικείου	Δικηγορικού	Συλλόγου.		

Β.3.	 Για	 την	 απόδειξη	 της	 οικονομικής	 και	 χρηματοοικονομικής	 επάρκειας	 της	 παραγράφου	 2.2.4	 ο	
οικονομικός	 φορέας	 προσκομίζει	 οικονομικές	 καταστάσεις	 των	 τελευταίων	 τριών	 (3)	 διαχειριστικών	
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χρήσεων	(2015,	2016	και	2017)	ή	σε	περίπτωση	που	δραστηριοποιείται	για	λιγότερες	διαχειριστικές	χρήσεις,	
για	 το	 χρονικό	 αυτό	 διάστημα.	 Εάν	 ο	 οικονομικός	 φορέας,	 για	 βάσιμο	 λόγο,	 δεν	 είναι	 σε	 θέση	 να	
προσκομίσει	τα	ανωτέρω	δικαιολογητικά,	μπορεί	να	αποδεικνύει	την	οικονομική	και	χρηματοοικονομική	
του	επάρκεια	με	οποιοδήποτε	άλλο	κατάλληλο	έγγραφο.	

Β.4.	 Για	 την	απόδειξη	 της	 τεχνικής	 ικανότητας	 της	παραγράφου	2.2.5	 ο	 οικονομικός	φορέας	 οφείλει	 να	
προσκομίσει	α)	αντίγραφα	των	συμβάσεων	συναφούς	αντικειμένου	και	β)	βεβαιώσεις	καλής	εκτέλεσης	ή	
πρωτόκολλα	παραλαβής	των	παραδοτέων	ή	των	συμβάσεων	ή	οποιοδήποτε	άλλο	ισοδύναμο	έγγραφο	που	
αποδεικνύει	την	εκτέλεση	του	συμβατικού		αντικειμένου.		

Β.5.	Για	την	απόδειξη	της	νόμιμης	σύστασης	και	λειτουργίας,	στις	περιπτώσεις	που	ο	οικονομικός	φορέας	
είναι	 φυσικό	 πρόσωπο,	 προσκομίζεται	 βεβαίωση	 έναρξης	 επιτηδεύματος	 από	 την	 αρμόδια	 Οικονομική	
Αρχή	(ΔΟΥ).	Για	την	απόδειξη	της	νόμιμης	σύστασης	και	εκπροσώπησης,	στις	περιπτώσεις	που	ο	οικονομικός	
φορέας	 είναι	 νομικό	πρόσωπο,	 προσκομίζει	 τα	 κατά	περίπτωση	 νομιμοποιητικά	 έγγραφα	σύστασης	 και	
νόμιμης	εκπροσώπησης	(όπως	καταστατικά,	πιστοποιητικά	μεταβολών,	αντίστοιχα	ΦΕΚ,	συγκρότηση	Δ.Σ.	
σε	σώμα,	σε	περίπτωση	Α.Ε.,	κλπ.,	ανάλογα	με	τη	νομική	μορφή	του	διαγωνιζομένου).	Από	τα	ανωτέρω	
έγγραφα	πρέπει	να	προκύπτουν	η	νόμιμη	σύστασή	του,	όλες	οι	σχετικές	τροποποιήσεις	των	καταστατικών,	
το/τα	πρόσωπο/α	που	δεσμεύει/ουν	νόμιμα	την	εταιρία	κατά	την	ημερομηνία	διενέργειας	του	διαγωνισμού	
(νόμιμος	 εκπρόσωπος,	 δικαίωμα	 υπογραφής	 κλπ.),	 τυχόν	 τρίτοι,	 στους	 οποίους	 έχει	 χορηγηθεί	 εξουσία	
εκπροσώπησης,	 καθώς	 και	 η	 θητεία	 του/των	 ή/και	 των	 μελών	 του	 οργάνου	 διοίκησης/	 νόμιμου	
εκπροσώπου.	

Β.6.	Οι	ενώσεις	οικονομικών	φορέων	που	υποβάλλουν	κοινή	προσφορά,	υποβάλλουν	τα	παραπάνω,	κατά	
περίπτωση	 δικαιολογητικά,	 για	 κάθε	 οικονομικό	 φορέα	 που	 συμμετέχει	 στην	 ένωση,	 σύμφωνα	 με	 τα	
ειδικότερα	προβλεπόμενα	στο	άρθρο	19	παρ.	2	του	ν.	4412/2016.	

Β.7.	 Στην	 περίπτωση	 που	 οικονομικός	 φορέας	 επιθυμεί	 να	 στηριχθεί	 στις	 ικανότητες	 άλλων	 φορέων,	
σύμφωνα	με	την	παράγραφο	2.2.8	για	την	απόδειξη	ότι	θα	έχει	στη	διάθεσή	του	τους	αναγκαίους	πόρους,	
προσκομίζει,	ιδίως,	σχετική	έγγραφη	δέσμευση	των	φορέων	αυτών	για	τον	σκοπό	αυτό.	

3.4	 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ	–	ΣΥΝΑΨΗ	ΤΗΣ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ		

Η	Αναθέτουσα	Αρχή	κοινοποιεί	την	απόφαση	κατακύρωσης,	μαζί	με	αντίγραφο	όλων	των	πρακτικών	της	
διαδικασίας	ελέγχου	και	αξιολόγησης	των	προσφορών,	σε	κάθε	προσφέροντα	που	έχει	υποβάλει	αποδεκτή	
προσφορά,	σύμφωνα	με	το	άρθρο	100	του	ν.4412/2016,	εκτός	από	τον	προσωρινό	ανάδοχο,	στη	διεύθυνση	
ηλεκτρονικού	ταχυδρομείου	που	έχουν	δηλώσει	στην	προσφορά	τους.			

Τα	 έννομα	 αποτελέσματα	 της	 απόφασης	 κατακύρωσης	 και	 ιδίως	 η	 σύναψη	 της	 σύμβασης	 επέρχονται	
εφόσον	συντρέξουν	σωρευτικά	τα	κάτωθι:	

- άπρακτη	 πάροδος	 των	 προθεσμιών	 άσκησης	 των	 προβλεπόμενων	 στην	 παράγραφο	 3.5.	 της	
παρούσας	βοηθημάτων	και	μέσων	στο	στάδιο	της	προδικαστικής	και	δικαστικής	προστασίας	και	
από	τις	αποφάσεις	αναστολών	επί	αυτών,		

- κοινοποίηση	 της	 απόφασης	 κατακύρωσης	 στον	 προσωρινό	 ανάδοχο,	 εφόσον	 αυτός	 υποβάλει	
επικαιροποιημένα	τα	δικαιολογητικά	της	παραγράφου	3.3.	

Η	 Αναθέτουσα	 Αρχή	 προσκαλεί	 τον	 ανάδοχο	 να	 προσέλθει	 για	 υπογραφή	 του	 συμφωνητικού	 εντός	
προθεσμίας	είκοσι	 (20)	ημερών	από	 την	κοινοποίηση	 της	σχετικής	ειδικής	πρόσκλησης,	προσκομίζοντας	
εγγύηση	καλής	εκτέλεσης,	ποσού	 ίσου	με	το	πέντε	τοις	εκατό	 (5%)	της	συνολικής	συμβατικής	αξίας	 (βλ.	
άρθρο	4.1.).		

Το	συμφωνητικό	έχει	αποδεικτικό	χαρακτήρα.		

Εάν	ο	πάροχος	υπηρεσιών	στον	οποίο	έγινε	η	ανακοίνωση	δεν	προσέλθει	να	υπογράψει	τη	Σύμβαση,	ή	δεν	
προσκομίσει	τα	απαιτούμενα	προς	τούτο	δικαιολογητικά,	σύμφωνα	με	τις	προηγούμενες	παραγράφους,	
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κηρύσσεται	 έκπτωτος	με	απόφαση	 της	Αναθέτουσας	Αρχής,	 καταπίπτει	 υπέρ	 της	Αναθέτουσας	Αρχής	η	
εγγυητική	επιστολή	συμμετοχής	του	και	η	κατακύρωση,	με	την	ίδια	διαδικασία,	γίνεται	στον	προσφέροντα	
που	υπέβαλε	την	αμέσως	επόμενη	πλέον	συμφέρουσα	από	οικονομική	άποψη	προσφορά.		

3.5	 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ		

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.	Για	την	
άσκηση	 ένστασης	 κατά	 της	 διακήρυξης,	 η	 ένσταση	 υποβάλλεται	 μέχρι	 πέντε	 (5)	 ημέρες	 πριν	 από	 την	
καταληκτική	ημερομηνία	υποβολής	προσφορών.	

Η	ένσταση	υποβάλλεται	ενώπιον	της	αναθέτουσας	αρχής,	σύμφωνα	με	το	άρθρο	2.4.2.	H	αναθέτουσα	αρχή	
αποφασίζει	 αιτιολογημένα,	 κατόπιν	 γνωμοδότησης	 της	 αρμόδιας	 Επιτροπής	 Αξιολόγησης	 Ενστάσεων,	
σύμφωνα	με	τα	οριζόμενα	και	στο	άρθρο	221	του	ν.	4412/2016,	εντός	προθεσμίας	δέκα	(10)	ημερών,	μετά	
την	άπρακτη	πάροδο	της	οποίας	τεκμαίρεται	η	απόρριψη	της	ένστασης.	

Για	 το	 παραδεκτό	 της	 άσκησης	 ένστασης,	 απαιτείται,	 με	 την	 κατάθεση	 της	 ένστασης,	 η	 καταβολή	
παραβόλου	υπέρ	του	Δημοσίου	σύμφωνα	με	τα	οριζόμενα	στο	άρθρο	127	του	ν.	4412/2016.	Το	παράβολο	
αυτό	αποτελεί	 δημόσιο	 έσοδο	 και	 	 επιστρέφεται	 με	πράξη	 της	αναθέτουσας	αρχής,	 αν	η	 ένσταση	 γίνει	
δεκτή.		

Οι	οικονομικοί	φορείς	ενημερώνονται	για	την	αποδοχή	ή	την	απόρριψη	της	ένστασης.	

3.6	 ΜΑΤΑΙΩΣΗ	ΤΗΣ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	

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	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.		
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4.	 ΟΡΟΙ	ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	ΤΗΣ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ		

4.1	 ΕΓΓΥΗΣΗ	ΚΑΛΗΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ		

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	ανέρχεται	σε	ποσοστό	5%	επί	της	αξίας	της	σύμβασης,	εκτός	
ΦΠΑ,	και	κατατίθεται	πριν	ή	κατά	την	υπογραφή	της	σύμβασης.		

Η	εγγύηση	καλής	εκτέλεσης,	προκειμένου	να	γίνει	αποδεκτή,	πρέπει	να	περιλαμβάνει	κατ'	ελάχιστον	τα	
αναφερόμενα	στην	παράγραφο	2.1.5.	στοιχεία	 της	παρούσας	και	επιπλέον	τον	αριθμό	και	 τον	 τίτλο	της	
σχετικής	σύμβασης.	Το	περιεχόμενό	της	είναι	σύμφωνο	με	τα	οριζόμενα	στο	άρθρο	72	του	ν.	4412/2016	και	
το	Παράρτημα	Δ	της	παρούσας.	

Η	εγγύηση	καλής	εκτέλεσης	της	σύμβασης	καλύπτει	συνολικά	και	χωρίς	διακρίσεις	την	εφαρμογή	όλων	των	
όρων	της	σύμβασης	και	κάθε	απαίτηση	της	αναθέτουσας	αρχής	έναντι	του	αναδόχου.		

Σε	 περίπτωση	 τροποποίησης	 της	 σύμβασης	 κατά	 την	παράγραφο	4.4,	 η	 οποία	 συνεπάγεται	 αύξηση	 της	
συμβατικής	αξίας,	ο	ανάδοχος	είναι	υποχρεωμένος	να	καταθέσει	πριν	την	τροποποίηση,	συμπληρωματική	
εγγύηση	το	ύψος	της	οποίας	ανέρχεται	σε	ποσοστό	5%	επί	του	ποσού	της	αύξησης,	εκτός	ΦΠΑ.		

Η	 εγγύηση	 καλής	 εκτέλεσης	 καταπίπτει	 σε	 περίπτωση	παράβασης	 των	 όρων	 της	 σύμβασης,	 όπως	αυτή	
ειδικότερα	ορίζει.		

Η	 εγγύηση	 καλής	 εκτέλεσης	 επιστρέφεται	 στο	 σύνολό	 της	 μετά	 την	 οριστική	 ποσοτική	 και	 ποιοτική	
παραλαβή	 του	 αντικειμένου	 της	 σύμβασης.	 Εάν	 στο	 πρωτόκολλο	 οριστικής	 ποιοτικής	 και	 ποσοτικής	
παραλαβής	 αναφέρονται	 παρατηρήσεις	 ή	 υπάρχει	 εκπρόθεσμη	 παράδοση,	 η	 επιστροφή	 της	 ως	 άνω	
εγγύησης	γίνεται	μετά	την	αντιμετώπιση	των	παρατηρήσεων	και	του	εκπροθέσμου.		

4.2		 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ	ΠΛΑΙΣΙΟ	–	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ	ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ		

Κατά	 την	 εκτέλεση	 της	 σύμβασης	 εφαρμόζονται	 οι	 διατάξεις	 του	 ν.	 4412/2016,	 οι	 όροι	 της	 παρούσας	
διακήρυξης,	οι	διατάξεις	του	διέπουν	την	αναθέτουσα	αρχή	και	συμπληρωματικά	ο	Αστικός	Κώδικας.		

4.3	 ΌΡΟΙ	ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	ΤΗΣ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ		
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	
δίκαιο,	οι	οποίες	απαριθμούνται	στο	Παράρτημα	Χ	του	Προσαρτήματος	Α	του	ν.	4412/2016.		

Η	 τήρηση	 των	 εν	 λόγω	 υποχρεώσεων	 από	 τον	 ανάδοχο	 και	 τους	 υπεργολάβους	 του	 ελέγχεται	 και	
βεβαιώνεται	από	τα	όργανα	που	επιβλέπουν	την	εκτέλεση	της	σύμβασης	και	τις	αρμόδιες	δημόσιες	αρχές	
και	υπηρεσίες	που	ενεργούν	εντός	των	ορίων	της	ευθύνης	και	της	αρμοδιότητάς	τους.	

4.4	 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	

Ο	 ανάδοχος	 δεν	 απαλλάσσεται	 από	 τις	 συμβατικές	 του	 υποχρεώσεις	 και	 ευθύνες	 λόγω	 ανάθεσης	 της	
εκτέλεσης	τμήματος/τμημάτων	της	σύμβασης	σε	υπεργολάβους.	Η	τήρηση	των	υποχρεώσεων	της	παρ.	2	
του	άρθρου	18	του	ν.	4412/2016	από	υπεργολάβους	δεν	αίρει	την	ευθύνη	του	κυρίου	αναδόχου.		

Κατά	την	υπογραφή	της	σύμβασης	ο	κύριος	ανάδοχος	υποχρεούται	να	αναφέρει	στην	αναθέτουσα	αρχή	το	
όνομα,	 τα	 στοιχεία	 επικοινωνίας	 και	 τους	 νόμιμους	 εκπροσώπους	 των	 υπεργολάβων	 του,	 οι	 οποίοι	
συμμετέχουν	 στην	 εκτέλεση	 αυτής,	 εφόσον	 είναι	 γνωστά	 τη	 συγκεκριμένη	 χρονική	 στιγμή.	 	 Επιπλέον,	
υποχρεούται	 να	 γνωστοποιεί	 στην	 αναθέτουσα	 αρχή	 κάθε	 αλλαγή	 των	 πληροφοριών	 αυτών,	 κατά	 τη	
διάρκεια	της	σύμβασης,	καθώς	και	τις	απαιτούμενες	πληροφορίες	σχετικά	με	κάθε	νέο	υπεργολάβο,	τον	
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οποίο	ο	 κύριος	ανάδοχος	 χρησιμοποιεί	 εν	συνεχεία	στην	 εν	 λόγω	σύμβαση,	προσκομίζοντας	 τα	σχετικά	
συμφωνητικά/δηλώσεις	συνεργασίας.		

Σε	 περίπτωση	 διακοπής	 της	 συνεργασίας	 του	 αναδόχου	 με	 υπεργολάβο/	 υπεργολάβους	 της	 σύμβασης,	
αυτός	υποχρεούται	σε	άμεση	γνωστοποίηση	 της	διακοπής	αυτής	στην	αναθέτουσα	αρχή,	οφείλει	δε	 να	
διασφαλίσει	την	ομαλή	εκτέλεση	του	τμήματος/	των	τμημάτων	της	σύμβασης	είτε	από	τον	ίδιο,	είτε	από	
νέο	υπεργολάβο	τον	οποίο	θα	γνωστοποιήσει	στην	αναθέτουσα	αρχή	κατά	την	ως	άνω	διαδικασία.		

Η	αναθέτουσα	αρχή	επαληθεύει	τη	συνδρομή	των	λόγων	αποκλεισμού	για	τους	υπεργολάβους,	όπως	αυτοί	
περιγράφονται	στην	παράγραφο	2.2.2,	σύμφωνα	με	 τα	αναφερόμενα	στην	παράγραφο	2.2.7.1.,	 εφόσον	
το(α)	 τμήμα(τα)	 της	 σύμβασης,	 το(α)	 οποίο(α)	 ο	 ανάδοχος	 προτίθεται	 να	 αναθέσει	 υπό	 μορφή	
υπεργολαβίας	σε	τρίτους,	υπερβαίνουν	σωρευτικά		το	ποσοστό	του	τριάντα	τοις	εκατό	(30%)	της	συνολικής	
αξίας	της	σύμβασης.		

Επισημαίνεται	 ότι	 η	 ανωτέρω	 υποχρέωση	 δεν	 αφορά	 τα	 μέλη	 της	 Ομάδας	 Έργου,	 που	 έχει	 δηλώσει	 ο	
ανάδοχος	στην	προσφορά	του,	ανεξαρτήτως	της	φύσης	της	σχέσης	που	τον	συνδέει	με	αυτά.		

Όταν	από	 την	ως	άνω	επαλήθευση	προκύπτει	 ότι	 συντρέχουν	 λόγοι	αποκλεισμού	απαιτεί	 ή	δύναται	 να	
απαιτήσει	την	αντικατάστασή	του,	κατά	τα	ειδικότερα	αναφερόμενα	στις	παρ.	5	και	6	του	άρθρου	131	του	
ν.	4412/2016.	

4.5.	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΤΗΣ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΚΑΤΑ	ΤΗ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΤΗΣ	

Η	σύμβαση	μπορεί	να	τροποποιείται	κατά	τη	διάρκειά	της,	χωρίς	να	απαιτείται	νέα	διαδικασία	σύναψης	
σύμβασης,	 μόνο	 σύμφωνα	 με	 τους	 όρους	 και	 τις	 προϋποθέσεις	 του	 άρθρου	 132	 του	 ν.	 4412/2016	 και	
κατόπιν	γνωμοδότησης	του	αρμοδίου	οργάνου		

4.6	 ΔΙΚΑΙΩΜΑ	ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ	ΛΥΣΗΣ	ΤΗΣ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ	

Η	αναθέτουσα	αρχή	 μπορεί,	 με	 τις	 προϋποθέσεις	 που	 ορίζουν	 οι	 κείμενες	 διατάξεις,	 να	 καταγγείλει	 τη	
σύμβαση	κατά	τη	διάρκεια	της	εκτέλεσής	της,	εφόσον:	

α)	 η	 σύμβαση	 έχει	 υποστεί	 ουσιώδη	 τροποποίηση,	 κατά	 την	 έννοια	 της	 παρ.	 4	 του	 άρθρου	 132	 του	 ν.	
4412/2016,	που	θα	απαιτούσε	νέα	διαδικασία	σύναψης	σύμβασης		

β)	 ο	 ανάδοχος,	 κατά	 το	 χρόνο	 της	 ανάθεσης	 της	 σύμβασης,	 τελούσε	 σε	 μια	 από	 τις	 καταστάσεις	 που	
αναφέρονται	στην	παράγραφο	2.2.2.1	και	2.2.2.2	και,	ως	εκ	τούτου,	θα	έπρεπε	να	έχει	αποκλειστεί	από	τη	
διαδικασία	σύναψης	της	σύμβασης,	

γ)	η	σύμβαση	δεν	έπρεπε	να	ανατεθεί	στον	ανάδοχο	λόγω	σοβαρής	παραβίασης	των	υποχρεώσεων	που	
υπέχει	 από	 τις	 Συνθήκες	 και	 την	 Οδηγία	 2014/24/ΕΕ,	 η	 οποία	 έχει	 αναγνωριστεί	 με	 απόφαση	 του	
Δικαστηρίου	της	Ένωσης	στο	πλαίσιο	διαδικασίας	δυνάμει	του	άρθρου	258	της	ΣΛΕΕ.	
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5.	 ΕΙΔΙΚΟΙ	ΟΡΟΙ	ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	ΤΗΣ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ		

5.1	 ΤΡΟΠΟΣ	ΠΛΗΡΩΜΗΣ	

Η	πληρωμή	του	αναδόχου	θα	πραγματοποιηθεί	τμηματικά	σε	τέσσερις	(4)	ισόποσες	καταβολές-πληρωμές.	

Η	παραλαβή	των	υπηρεσιών	θα	πραγματοποιείται	ανά	τρίμηνο	με	την	σύνταξη	πρωτοκόλλου	ποιοτικής	και	
ποσοτικής	παραλαβής	των	παραδοτέων	της	σύμβασης,	σύμφωνα	με	το	Παράρτημα	Α’	της	παρούσας,	από	
την	 αρμόδια	 Επιτροπή	 Παρακολούθησης	 και	 Παραλαβής.	 Μετά	 την	 παραλαβή	 των	 παραδοτέων	 ανά	
τρίμηνο,	θα	υπογράφεται	το	πρωτόκολλο	Ποιοτικής	και	Ποσοτικής	Παραλαβής	από	την	ως	άνω	Επιτροπή.		

Το	τίμημα	καταβάλλεται	για	το	σύνολο	των	υποχρεώσεων	του	Αναδόχου	περιλαμβανομένων	κρατήσεων,	
δασμών	κ.λπ.	εξόδων	μεταφοράς	κ.α.).	

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

Τα	προβλεπόμενα	από	τις	φορολογικές	διατάξεις	παραστατικά	θα	εκδίδονται	στο	όνομα	της	Αναθέτουσας	
Αρχής.	Toν	Ανάδοχο	βαρύνουν	οι	υπέρ	τρίτων	κρατήσεις,	ως	και	κάθε	άλλη	επιβάρυνση,	σύμφωνα	με	την	
κείμενη	νομοθεσία,	μη	συμπεριλαμβανομένου	Φ.Π.Α.	

5.2	 ΚΗΡΥΞΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	ΦΟΡΕΑ	ΕΚΠΤΩΤΟΥ	–	ΚΥΡΩΣΕΙΣ		

5.2.1.	 Ο	 ανάδοχος,	 με	 την	 επιφύλαξη	 της	 συνδρομής	 λόγων	 ανωτέρας	 βίας,	 κηρύσσεται	 υποχρεωτικά	
έκπτωτος	 από	 την	 σύμβαση	 και	 από	 κάθε	 δικαίωμα	 που	 απορρέει	 από	 αυτήν,	 εάν	 δεν	 εκπληρώσει	 τις	
συμβατικές	του	υποχρεώσεις	ή	δεν	συμμορφωθεί	με	τις	γραπτές	εντολές	της	αναθέτουσας	αρχής,	που	είναι	
σύμφωνες	 με	 την	 σύμβαση	 ή	 τις	 κείμενες	 διατάξεις	 και	 εάν	 υπερβεί	 υπαίτια	 τη	 συνολική	 προθεσμία	
εκτέλεσης	της	σύμβασης,	λαμβανομένων	υπόψη	των	παρατάσεων.	

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

Στον	ανάδοχο	που	κηρύσσεται	έκπτωτος	από	την	σύμβαση,	επιβάλλεται,	μετά	από	κλήση	του	για	παροχή	
εξηγήσεων,	ολική	κατάπτωση	της	εγγύησης	καλής	εκτέλεσης	της	σύμβασης,	

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

5.2.2.	 Αν	 οι	 υπηρεσίες	 παρασχεθούν	 από	 υπαιτιότητα	 του	 αναδόχου	 μετά	 τη	 λήξη	 της	 διάρκειας	 της	
σύμβασης	και	μέχρι	λήξης	του	χρόνου	της	παράτασης	που	χορηγήθηκε,	επιβάλλονται	εις	βάρος	του	ποινικές	
ρήτρες,	με	αιτιολογημένη	απόφαση	της	αναθέτουσας	αρχής.	

Οι	ποινικές	ρήτρες	υπολογίζονται	ως	εξής:	

α)	για	καθυστέρηση	που	περιορίζεται	σε	χρονικό	διάστημα	που	δεν	υπερβαίνει	το	50%	της	προβλεπόμενης	
συνολικής	προθεσμίας	επιβάλλεται	ποινική	ρήτρα	2,5%	επί	της	συμβατικής	αξίας	χωρίς	ΦΠΑ	των	υπηρεσιών	
που	παρασχέθηκαν	εκπρόθεσμα,	

β)	για	καθυστέρηση	που	υπερβαίνει	το	50%	επιβάλλεται	ποινική	ρήτρα	5%	χωρίς	ΦΠΑ	επί	της	συμβατικής	
αξίας	των	υπηρεσιών	που	παρασχέθηκαν	εκπρόθεσμα.	
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γ)	οι	ποινικές	ρήτρες	για	υπέρβαση	των	τμηματικών	προθεσμιών	είναι	ανεξάρτητες	από	τις	επιβαλλόμενες	
για	 υπέρβαση	 της	 συνολικής	 διάρκειας	 της	 σύμβασης	 και	 δύνανται	 να	 ανακαλούνται	 με	 αιτιολογημένη	
απόφαση	 της	 αναθέτουσας	 αρχής,	 αν	 οι	 υπηρεσίες	 που	 αφορούν	 στις	 ως	 άνω	 τμηματικές	 προθεσμίες	
παρασχεθούν	 μέσα	 στη	 συνολική	 της	 διάρκεια	 και	 τις	 εγκεκριμένες	 παρατάσεις	 αυτής	 και	 με	 την	
προϋπόθεση	ότι	το	σύνολο	της	σύμβασης	έχει	εκτελεστεί	πλήρως.	

Το	ποσό	των	ποινικών	ρητρών	αφαιρείται/συμψηφίζεται	από/με	την	αμοιβή	του	αναδόχου.	

Η	επιβολή	ποινικών	ρητρών	δεν	στερεί	από	την	αναθέτουσα	αρχή	το	δικαίωμα	να	κηρύξει	 τον	ανάδοχο	
έκπτωτο.	

5.3	 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ	ΚΑΤΑ	ΤΗ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ		
Ο	ανάδοχος	μπορεί	κατά	των	αποφάσεων	που	επιβάλλουν	σε	βάρος	του	κυρώσεις,	δυνάμει	των	όρων		των	
παραγράφων	5.2	(Κήρυξη	οικονομικού	φορέα	εκπτώτου	–	Κυρώσεις),	να	υποβάλει	προσφυγή	για	λόγους	
νομιμότητας	και	ουσίας	ενώπιον	 της	Αναθέτουσας	Αρχής,	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.	
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6.	 ΕΙΔΙΚΟΙ	ΟΡΟΙ	ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ		

6.1		 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΤΗΣ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ	

6.1.1.	Η	παρακολούθηση	της	εκτέλεσης	της	Σύμβασης	και	η	διοίκηση	αυτής	θα	διενεργηθεί	από	Επιτροπή	
Παρακολούθησης	και	Παραλαβής	του	έργου	που	συγκροτείται,	σύμφωνα	με	την	παράγραφο	11	εδάφιο	δ’	
του	άρθρου	221	του	ν.	4412/2016,	η	οποία	και	θα	εισηγείται	στο	αρμόδιο	αποφαινόμενο	όργανο	για	όλα	
τα	ζητήματα	που	αφορούν	στην	προσήκουσα	εκτέλεση	όλων	των	όρων	της	σύμβασης	και	στην	εκπλήρωση	
των	υποχρεώσεων	του	αναδόχου,	στη	λήψη	των	επιβεβλημένων	μέτρων	λόγω	μη	τήρησης	των	ως	άνω	όρων	
και	ιδίως	για	ζητήματα	που	αφορούν	σε	τροποποίηση	του	αντικειμένου	και	παράταση	της	διάρκειας	της	
σύμβασης,	υπό	τους	όρους	του	άρθρου	132	του	ν.	4412/2016.		

6.2		 ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΤΗΣ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ	
Η	διάρκεια	υλοποίησης	του	Έργου	ορίζεται	σε	δώδεκα	(12)	μήνες	από	την	υπογραφή	της		σύμβασης.		

Ο	συμβατικός	χρόνος	παράδοσης	των	υπηρεσιών	μπορεί	να	παρατείνεται,	πριν	από	τη	λήξη	του	αρχικού	
συμβατικού	χρόνου	παράδοσης,	υπό	τις		προϋποθέσεις	του	άρθρου	206	του	ν.	4412/2016.	Στην	περίπτωση	
που	 το	 αίτημα	 υποβάλλεται	 από	 τον	 ανάδοχο	 και	 η	 παράταση	 χορηγείται	 χωρίς	 να	 συντρέχουν	 λόγοι	
ανωτέρας	βίας	ή	άλλοι	ιδιαιτέρως	σοβαροί	λόγοι	που	καθιστούν	αντικειμενικώς	αδύνατη	την	εμπρόθεσμη	
παράδοση	των	συμβατικών	υπηρεσιών	επιβάλλονται	οι	κυρώσεις	του	άρθρου	207	του	ν.	4412/2016.	

Εάν	λήξει	ο	συμβατικός	χρόνος	παράδοσης,	χωρίς	να	υποβληθεί	εγκαίρως	αίτημα	παράτασης	ή,	εάν	λήξει	ο	
παραταθείς,	κατά	τα	ανωτέρω,	χρόνος,	χωρίς	να	παρασχεθεί	η	υπηρεσία,	ο	ανάδοχος	κηρύσσεται	έκπτωτος.	

Η	 συνολική	 διάρκεια	 της	 σύμβασης	 μπορεί	 να	 παρατείνεται	 μετά	 από	 αιτιολογημένη	 απόφαση	 της	
αναθέτουσας	αρχής	μέχρι	το	50%	αυτής	ύστερα	από	σχετικό	αίτημα	του	αναδόχου	που	υποβάλλεται	πριν	
από	 τη	 λήξη	 της	 διάρκειάς	 της,	 σε	 αντικειμενικά	 δικαιολογημένες	 περιπτώσεις	 που	 δεν	 οφείλονται	 σε	
υπαιτιότητα	 του	 αναδόχου.	 Αν	 λήξει	 η	 συνολική	 διάρκεια	 της	 σύμβασης,	 χωρίς	 να	 υποβληθεί	 εγκαίρως	
αίτημα	παράτασης	 ή,	 αν	 λήξει	 η	 παραταθείσα,	 κατά	 τα	ανωτέρω,	 διάρκεια,	 χωρίς	 να	 υποβληθούν	 στην	
αναθέτουσα	 αρχή	 τα	 παραδοτέα	 της	 σύμβασης,	 ο	 ανάδοχος	 κηρύσσεται	 έκπτωτος.	 Αν	 οι	 υπηρεσίες	
παρασχεθούν	από	υπαιτιότητα	του	αναδόχου	μετά	τη	λήξη	της	διάρκειας	της	σύμβασης,	και	μέχρι	λήξης	του	
χρόνου	της	παράτασης	που	χορηγήθηκε	επιβάλλονται	εις	βάρος	του	ποινικές	ρήτρες,	σύμφωνα	με	το	άρθρο	
218	του	ν.	4412/2016	και	το	άρθρο	5.2.2	της	παρούσας.	

6.3	 ΠΑΡΑΛΑΒΗ	ΤΟΥ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΤΗΣ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ	
Η	 παραλαβή	 των	 παρεχόμενων	 υπηρεσιών	 ή/και	 παραδοτέων	 γίνεται	 από	 Επιτροπή	 Παραλαβής	 που	
συγκροτείται,	σύμφωνα	με	την	παράγραφο	11	εδάφιο	δ’	του	άρθρου	221	του	ν.	4412/2016,	σύμφωνα	με	
τα	οριζόμενα	στο	άρθρο	208	του	ως	άνω	νόμου.	Κατά	τη	διαδικασία	παραλαβής	διενεργείται	ο	ως	άνω	
έλεγχος,	μπορεί	δε	να	καλείται	να	παραστεί	και	ο	ανάδοχος.	

Αν	 η	 επιτροπή	 παραλαβής	 κρίνει	 ότι	 τα	 παραδοτέα,	 όπως	 αυτά	 προβλέπονται	 στο	 Παράρτημα	 Α	 της	
παρούσας	δεν	ανταποκρίνονται	πλήρως	στους	όρους	της	σύμβασης,	συντάσσεται	πρωτόκολλο	προσωρινής	
παραλαβής,	 που	 αναφέρει	 τις	 παρεκκλίσεις	 που	 διαπιστώθηκαν	 από	 τους	 όρους	 της	 σύμβασης	 και	
γνωμοδοτεί	 αν	 οι	 αναφερόμενες	 παρεκκλίσεις	 επηρεάζουν	 την	 καταλληλόλητα	 των	 παρεχόμενων	
υπηρεσιών	ή/και	παραδοτέων	και	συνεπώς	αν	μπορούν	οι	τελευταίες	να	καλύψουν	τις	σχετικές	ανάγκες.	

Στην	περίπτωση	που	διαπιστωθεί	ότι	δεν	επηρεάζεται	η	καταλληλόλητα,	με	αιτιολογημένη	απόφαση	του	
αρμόδιου	αποφαινόμενου	οργάνου,	μπορεί	να	εγκριθεί	η	παραλαβή	των	εν	λόγω	παρεχόμενων	υπηρεσιών	
ή/και	παραδοτέων,	με	έκπτωση	επί	της	συμβατικής	αξίας,	η	οποία	θα	πρέπει	να	είναι	ανάλογη	προς	τις	
διαπιστωθείσες	 παρεκκλίσεις.	 Μετά	 την	 έκδοση	 της	 ως	 άνω	 απόφασης,	 η	 επιτροπή	 παραλαβής	
υποχρεούται	 να	 προβεί	 στην	 οριστική	 παραλαβή	 των	 παρεχόμενων	 υπηρεσιών	 ή/και	 παραδοτέων	 της	
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σύμβασης	και	να	συντάξει	σχετικό	πρωτόκολλο	οριστικής	παραλαβής,	σύμφωνα	με	τα	αναφερόμενα	στην	
απόφαση.	

Το	πρωτόκολλο	οριστικής	παραλαβής	εγκρίνεται	από	το	αρμόδιο	αποφαινόμενο	όργανο	με	απόφασή	του,	
η	 οποία	 κοινοποιείται	 υποχρεωτικά	 και	 στον	 ανάδοχο.	 Αν	 παρέλθει	 χρονικό	 διάστημα	 μεγαλύτερο	 των	
τριάντα	(30)	ημερών	από	την	ημερομηνία	υποβολής	του	και	δεν	ληφθεί	σχετική	απόφαση	για	την	έγκριση	
ή	την	απόρριψή	του,	θεωρείται	ότι	η	παραλαβή	έχει	συντελεσθεί	αυτοδίκαια.	

Ανεξάρτητα	 από	 την,	 κατά	 τα	 ανωτέρω,	 αυτοδίκαιη	 παραλαβή	 και	 την	 πληρωμή	 του	 αναδόχου,	
πραγματοποιούνται	οι	προβλεπόμενοι	από	τη	σύμβαση	έλεγχοι	σύμφωνα	με	την	παράγραφο	6	του	άρθρου	
218	του	ν.	4412/2016.	Η	εγγυητική	επιστολή	καλής	εκτέλεσης	δεν	επιστρέφεται	πριν	την	ολοκλήρωση	όλων	
των	προβλεπόμενων	ελέγχων	και	τη	σύνταξη	των	σχετικών	πρωτοκόλλων.	

6.4		 ΑΠΟΡΡΙΨΗ	ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ	-	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	
Σε	περίπτωση	οριστικής	απόρριψης	ολόκληρου	ή	μέρους	των	παρεχόμενων	υπηρεσιών	ή	/και	παραδοτέων,	
με	 έκπτωση	 επί	 της	 συμβατικής	 αξίας,	 με	 απόφαση	 της	 αναθέτουσας	 αρχής	 μπορεί	 να	 εγκρίνεται	
αντικατάσταση	των	υπηρεσιών	ή/και	παραδοτέων	αυτών	με	άλλα,	που	να	είναι	σύμφωνα	με	τους	όρους	
της	σύμβασης,	μέσα	σε	τακτή	προθεσμία	που	ορίζεται	από	την	απόφαση	αυτή.	Αν	η	αντικατάσταση	γίνεται	
μετά	τη	λήξη	της	συνολικής	διάρκειας	της	σύμβασης,	η	προθεσμία	που	ορίζεται	για	την	αντικατάσταση	δεν	
μπορεί	να	είναι	μεγαλύτερη	του	25%	της	συνολικής	διάρκειας	της	σύμβασης,	ο	δε	ανάδοχος	υπόκειται	σε	
ποινικές	ρήτρες,	σύμφωνα	με	το	άρθρο	218	του	ν.	4412/2016	και	την	παράγραφο	5.2.2	της	παρούσας,	λόγω	
εκπρόθεσμης	παράδοσης.	

Αν	 ο	 ανάδοχος	 δεν	 αντικαταστήσει	 τις	 υπηρεσίες	 ή/και	 τα	 παραδοτέα	 που	 απορρίφθηκαν	 μέσα	 στην	
προθεσμία	που	του	τάχθηκε	και	εφόσον	έχει	λήξει	η	συνολική	διάρκεια,	κηρύσσεται	έκπτωτος	και	υπόκειται	
στις	προβλεπόμενες	κυρώσεις.	

	

	

Ο	Διευθύνων	Σύμβουλος	της	Ε.Α.Τ.Α.	Α.Ε.	

	

Αλέξης	Γαληνός	
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Α’	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΥΣΙΚΟΥ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ		

Με	 την	 υπ’	 αριθ.	 Α.Π.:	 5040/ΕΦΔ410/	 28/12/2018	 (ΑΔΑ:	 Ρ4520ΡΙΝ-ΨΦΜ),	 απόφαση	 του	 Δημάρχου	
Αθηναίων	 έλαβε	 χώρα	η	 ένταξη	 της	Πράξης	 «Ολοκληρωμένο	Πρόγραμμα	Προώθησης	 και	Προβολής	 της	
Αθήνας	μέσα	από	B2B	και	B2C	κανάλια»	στο	Επιχειρησιακό	Πρόγραμμα	«Αττική	2014-2020»,	με	Κωδικό	ΟΠΣ	
5034507.	

H	πράξη	έχει	ως	στόχο	την	υλοποίηση	προωθητικών	ενεργειών	και	δράσεων	που	θα	καταστήσουν	την	Αθήνα	
μοναδικό	προορισμό	παγκόσμιας	εμβέλειας	μέσα	από	την	προβολή	και	διάχυση	της	εικόνας	της	Αθήνας	στο	
εξωτερικό,	τη	συμμετοχή	σε	διεθνείς	εκθέσεις	και	εκδηλώσεις,	την	αναβάθμιση	και	ανάπτυξη	του	Δικτύου	
Υποδοχής	 και	 Εξυπηρέτησης	 Επισκεπτών,	 την	 οργάνωση	 ολοκληρωμένων	 προγραμμάτων	 φιλοξενίας	
φορέων	του	διεθνή	τουριστικού	κλάδου,	τη	διοργάνωση	σεμιναρίων	προβολής	του	προορισμού	Αθήνα	σε	
ξένους	επισκέπτες,	καθώς	και	τη	διοργάνωση	εκδηλώσεων.		

Η	πράξη	περιλαμβάνει	τέσσερα	(4)	υποέργα:	

- Υποέργο	1:	Εξειδικευμένες	ενέργειες	προώθησης	και	προβολής	του	προορισμού	Αθήνα	(υλοποίηση	με	
ίδια	μέσα).	

- Υποέργο	2:	Προμήθειες	και	εκτυπώσεις	επικοινωνιακού	υλικού	(ανοικτός	διεθνής	διαγωνισμός).	

- Υποέργο	3:	Διοργάνωση	ταξιδίων	εξοικείωσης	(ανοικτός	διεθνής	διαγωνισμός).	

- Υποέργο	4:	Υλοποίηση	καμπάνιας	γενικής	τουριστικής	προβολής	για	την	προώθηση	της	Αθήνας	ως	μια	
ζωντανή	και	αυθεντική	πόλη	(ανοικτός	διεθνής	διαγωνισμός).	

Η	ΕΑΤΑ	Α.Ε.	θα	υλοποιήσει	με	ίδια	μέσα,	λόγω	της	μοναδικής	τεχνογνωσίας	της	και	της	μεθοδολογίας	της	
για	τον	προορισμό	«Αθήνα»,	το	Υποέργο	1,	το	οποίο	περιλαμβάνει	εξειδικευμένες	δράσεις	και	ενέργειες	
προβολής,	 καθώς	επίσης	 και	 το	 Συντονισμό,	Παρακολούθηση,	Διοικητική	 και	Οικονομική	Διαχείριση	και	
Επιστημονική	υποστήριξη	της	συνολικής	Πράξης.	Για	την	υλοποίηση	των	υπόλοιπων	Υποέργων,	η	ΕΑΤΑ	θα	
προβεί	 στην	 ανάθεση	 σχετικών	 συμβάσεων	 παροχής	 υπηρεσιών,	 μέσω	 της	 διενέργειας	 ηλεκτρονικών	
διαγωνισμών	με	την	ανοικτή	διαδικασία,	σύμφωνα	με	τις	διατάξεις	του	άρθρου	27	του	ν.	4412/2016.		

Στο	 πλαίσιο	 αυτό,	 το	 αντικείμενο	 του	 Διαγωνισμού	 συνίσταται	 στην	 παροχή	 υπηρεσιών	 νομικής	
υποστήριξης	της	ΕΑΤΑ	Α.Ε.	κατά	τη	διαδικασία	υλοποίησης	της	ως	άνω	Πράξης	αναφορικά	με	ζητήματα	που	
άπτονται	α)	 της	διαδικασίας	ανάθεσης	δημοσίων	συμβάσεων,	β)	 της	πρόσληψης	του	αναγκαίου	για	την	
υλοποίηση	της	Πράξης	έκτακτου	προσωπικού,	μέσω	της	σύναψης	συμβάσεων	μίσθωσης	έργου	και	γ)	της	
διαχείρισης	και	ελέγχου	της	οικείας	Πράξης,	σύμφωνα	με	το	ισχύον	νομικό	πλαίσιο	για	το	ΕΣΠΑ	2014-2020,		

Συγκεκριμένα,	το	έργο	του	νομικού	συμβούλου	συνίσταται	στα	εξής:	

(1) Επί	της	διαδικασίας	ανάθεσης	και	εκτέλεσης	δημοσίων	συμβάσεων:	
- Στην	 υποστήριξη	 της	 Αναθέτουσας	 Αρχής	 κατά	 την	 κατάρτιση	 διακηρύξεων,	 προκηρύξεων,	

γνωστοποιήσεων,	σχεδίων	συμβάσεων	και	εν	γένει	συμβατικών	τευχών	για	την	ανάθεση	και	
εκτέλεση	δημοσίων	συμβάσεων.	

- Στη	 διενέργεια	 ελέγχου	 νομιμότητας	 της	 διαδικασίας	 διακήρυξης,	 ανάθεσης	 και	 εκτέλεσης	
δημοσίων	συμβάσεων	για	τη	διασφάλιση	της	συμβατότητας	τους	με	το	 ισχύον	ενωσιακό	και	
εθνικό	νομικό	πλαίσιο.	
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- Στην	υποστήριξη	της	Αναθέτουσας	Αρχής	κατά	τον	προσυμβατικό	έλεγχο	δημοσίων	συμβάσεων	
και	 ιδίως	στην	επεξεργασία	και	κατάρτιση	των	προβλεπόμενων	λιστών	ελέγχου,	στο	πλαίσιο	
του	 ΕΣΠΑ	 2014-2020,	 καθώς	 επίσης	 και	 σε	 ενδεχόμενο	 προσυμβατικό	 έλεγχο	 ενώπιον	 της	
αρμόδιας	Διαχειριστικής	Αρχής	ή	του	Ελεγκτικού	Συνεδρίου.	

- Στην	 υποστήριξη	 της	 Αναθέτουσας	 Αρχής	 για	 την	 επίλυση	 όλων	 των	 νομικών	 ζητημάτων	 σε	
οποιοδήποτε	 στάδιο	 διαδικασίας	 διεξαγωγής	 διαγωνισμών	 για	 τη	 σύναψη	 δημοσίων	
συμβάσεων	και	στην	παροχή	συνδρομής	κατά	τη	σύνταξη	σχετικών	υπομνημάτων,	απόψεων	
και	απαντήσεων	επί	προσφυγών	–	ενστάσεων.		

- Στη	γνωμοδότηση	και	παροχή	νομικών	συμβουλών	σε	οποιοδήποτε	ζήτημα	ανακύψει	κατά	τη	
συμβατική	 διάρκεια	 των	 έργων	 και	 υποέργων	 και	 την	 εξέλιξη	 εκάστης	 δημόσιας	 σύμβασης	
(τυχόν	 συμπληρωματικές	 συμβάσεις	 και	 επείγουσες	 πρόσθετες	 υπηρεσίες,	 παρατάσεις	
προθεσμιών,	τυχόν	επίλυση	διαφορών,	έκδοση	βεβαιώσεων	περαίωσης	των	έργων,	προσωρινή	
και	οριστική	παραλαβή	των	έργων	κλπ).		

- Στην	 υποβολή	 γνωμοδοτήσεων	 σε	 ερωτήματα	 που	 του	 υποβάλλονται	 εγγράφως	 επί	
οιωνδήποτε	συναφών	με	τα	ανωτέρω	νομικών	ζητημάτων,	που	ανακύπτουν	κατά	τη	διαδικασία	
ανάθεσης	και	εκτέλεσης	σχετικών	δημοσίων	συμβάσεων.	
	

(2) Επί	της	διαδικασίας	πρόσληψης	έκτακτου	προσωπικού:	
- Στην	 υποστήριξη	 της	 Αναθέτουσας	 Αρχής	 κατά	 την	 κατάρτιση	 προσκλήσεων	 εκδήλωσης	

ενδιαφέροντος,	 σχεδίων	 συμβάσεων	 και	 εν	 γένει	 συμβατικών	 εγγράφων	 για	 τη	 σύναψη	
συμβάσεων	μίσθωσης	έργου.	

- Στη	διενέργεια	ελέγχου	νομιμότητας	της	διαδικασίας	σύναψης	συμβάσεων	μίσθωσης	έργου	για	
τη	διασφάλιση	της	συμβατότητας	τους	με	το	ισχύον	ενωσιακό	και	εθνικό	νομικό	πλαίσιο.	

- Στην	υποστήριξη	της	Αναθέτουσας	Αρχής	κατά	τον	έλεγχο	των	συμβάσεων	μίσθωσης	έργου	από	
τα	αρμόδια	όργανα	ελέγχου.	

- Στην	 υποστήριξη	 της	 Αναθέτουσας	 Αρχής	 για	 την	 επίλυση	 όλων	 των	 νομικών	 ζητημάτων	 σε	
οποιοδήποτε	 στάδιο	 διαδικασίας	 διεξαγωγής	 διαγωνισμών	 για	 τη	 σύναψη	 συμβάσεων	
μίσθωσης	 έργου	 και	 στην	 παροχή	 συνδρομής	 κατά	 τη	 σύνταξη	 σχετικών	 υπομνημάτων,	
απόψεων	και	απαντήσεων	επί	ενστάσεων.		

- Στη	γνωμοδότηση	και	παροχή	νομικών	συμβουλών	σε	οποιοδήποτε	νομικό	ζήτημα	ανακύψει	
κατά	τη	διάρκεια	των	συμβάσεων	μίσθωσης	έργου.		

(3) Επί	 των	 νομικών	 ζητημάτων	 που	 αφορούν	 στη	 διαχείριση	 και	 έλεγχο	 της	 οικείας	
συγχρηματοδοτούμενης	Πράξης:		
- Στην	 υποστήριξη	 της	 Αναθέτουσας	 Αρχής	 για	 την	 τήρηση	 όλων	 των	 προβλεπόμενων	

διατυπώσεων	και	προϋποθέσεων	επιλεξιμότητας	των	οικείων	δαπανών,	σύμφωνα	με	το	ισχύον	
νομικό	πλαίσιο	για	το	ΕΣΠΑ	2014-2020.			

- Στην	 υποστήριξη	 της	 Αναθέτουσας	 Αρχής	 κατά	 την	 διάρκεια	 τυχόν	 ελέγχων	 που	 θα	
διενεργηθούν,	στη	νομική	αξιολόγηση	των	πορισμάτων	τους	και	στη	σύνταξη	απαντήσεων	σε	
ερωτήματα	και	διαπιστώσεις	ή/και	ευρήματα	των	αρμοδίων	ελεγκτικών	οργάνων	

- Στην	υποστήριξη	της	Αναθέτουσας	Αρχής	ως	προς	την	ερμηνεία	και	ορθή	εφαρμογή	εθνικών	και	
κοινοτικών	κανόνων	που	διέπουν	το	Περιφερειακό	Επιχειρησιακό	Πρόγραμμα	«Αττική»	2014-
2020.	

- Στη	σύνταξη	γνωμοδοτήσεων	αναφορικά	με	οιοδήποτε	συναφές	με	τα	ανωτέρω	νομικό	ζήτημα.		

2. ΤΡΟΠΟΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	ΤΗΣ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ	-	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΟΜΑΔΑΣ	ΕΡΓΟΥ	

Ο	 Ανάδοχος	 θα	 πρέπει	 να	 διαθέτει	 κατά	 τη	 διάρκεια	 εκτέλεσης	 της	 σύμβασης	 επαρκή	 αριθμό	
εξειδικευμένου	προσωπικού.	Ειδικότερα,	θα	πρέπει	να	συστήσει	τουλάχιστον	τετραμελή	Ομάδα	Έργου	για	
τη	έγκαιρη	και	την	απαιτούμενη	ποιοτικά	υλοποίηση	του	Έργου.		
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Όλα	μέλη	της	Ομάδας	Έργου	πρέπει,	επί	ποινή	απαραδέκτου,	να	είναι	δικηγόροι	και	κάτοχοι	μεταπτυχιακού	
τίτλου	σπουδών	της	νομικής	επιστήμης.	Ειδικότερα,	ο	επικεφαλής	της	Ομάδας	Έργου	θα	πρέπει	να	διαθέτει	
αποδεδειγμένη	εμπειρία,	κατ’	ελάχιστον,	επτά	(7)	ετών	στη	θεματική	των	δημοσίων	συμβάσεων	και	στη	
νομική	υποστήριξη	επί	ζητημάτων	που	αφορούν	στην	υλοποίηση	συγχρηματοδοτούμενων	έργων.	

Επισημαίνεται	 ότι	 στο	 πλαίσιο	 της	 βαθμολόγησης	 των	 τεχνικών	 προσφορών	 των	 υποψηφίων	 θα	
αξιολογηθούν,	 πέραν	 των	 ανωτέρω	 αναφερόμενων	 ελάχιστων	 προσόντων,	 αφενός	 τα	 προσόντα	 και	 η	
εμπειρία	των	μελών	της	ομάδας	έργου	στον	τομέα	του	δημοσίου	δικαίου,	αφετέρου	τα	προσόντα	και	η	
εμπειρία	του	επικεφαλής	της	ομάδας	έργου	στη	θεματική	των	δημοσίων	συμβάσεων	και	στη	διαχείριση	και	
τον	έλεγχο	συγχρηματοδοτούμενων	έργων,	τα	οποία	θα	πρέπει	να	περιγράψουν	πλήρως	οι	υποψήφιοι	στην	
τεχνική	 τους	 προσφορά,	 συμπεριλαμβάνοντας	 αναλυτικό	 βιογραφικό	 σημείωμα.	 Ενόψει	 των	 ανωτέρω	
διευκρινίζεται	 ότι	 υποψήφιος	που	προτείνει	 ομάδα	 έργου,	 με	μέλη	δικηγόρους	με	 τα	ως	άνω	 ελάχιστα	
προσόντα,	 λαμβάνει	 στο	 πλαίσιο	 βαθμολόγησης	 των	 κριτηρίων	 κΒ1	 και	 κΒ2	 το	 ελάχιστο	 κατώφλι	
βαθμολόγησης	προκειμένου	να	είναι	παραδεκτή	η	προσφορά	του,	ήτοι	100	βαθμούς.		

Για	 τη	βαθμολόγηση	 του	κριτηρίου	Β1	θα	ληφθούν	υπόψη	 τυχόν	πρόσθετα	έτη	σχετικής	 εμπειρίας	που	
διαθέτει	ο	Υπεύθυνος	έργου	σε	σχέση	με	εκείνα	των	ελάχιστων	απαιτήσεων	που	αφορούν	τη	ζητούμενη	
σχετική	εμπειρία	του	Υπεύθυνου	έργου,	καθώς	και	τυχόν	πρόσθετα	συναφή	προσόντα.	
	
Ομοίως,	για	τη	βαθμολόγηση	του	κριτηρίου	Β2	θα	ληφθούν	υπόψη	τυχόν	πρόσθετα	έτη	σχετικής	εμπειρίας	
που	διαθέτουν	τα	μέλη	της	Ομάδας	έργου	σε	σχέση	με	εκείνα	των	ελάχιστων	απαιτήσεων	που	αφορούν	τη	
ζητούμενη	σχετική	εμπειρία	των	μελών	της	Ομάδας	έργου,	καθώς	και	τυχόν	πρόσθετα	συναφή	προσόντα.	
		
Η	καλύτερη	υποψηφιότητα	θα	λάβει	τη	μέγιστη	βαθμολογία	και	οι	λοιπές	αποδεκτές	υποψηφιότητες	θα	
βαθμολογηθούν	αναλογικά.	
	

3. ΧΡΟΝΟΣ	ΠΑΡΟΧΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		

Ο	ανάδοχος	υποχρεούται	να	προσφέρει	τις	υπηρεσίες	του	στην	Αναθέτουσα		Αρχή	(Υπηρεσία	μας),	όποτε	
αυτό	ζητηθεί	και	σε	εύλογο	χρονικό	διάστημα	από	την	ημέρα	παραλαβής	του	σχετικού	του	ερωτήματος	
και/ή	των	σχετικών	στοιχείων	από	την	Αναθέτουσα	Αρχή.	Το	χρονικό	διάστημα	απάντησης	του	αναδόχου	
ορίζεται	σε	πέντε	(5)	εργάσιμες	ημέρες	από	την	επομένη	παραλαβής	του	αιτήματος-ερωτήματος,	εκτός	και	
αν	 ορίζεται	 διαφορετικά	 στο	 αίτημα-ερώτημα.	 Σε	 εξαιρετικές	 περιπτώσεις	 ανάλογα	 της	 υφής	 και	 της	
δυσκολίας	 του	 τεθέντος	 ερωτήματος,	 ο	 χρόνος	 ανταπόκρισης	 μπορεί	 να	 παρατείνεται	 κατά	 πέντε	 (5)	
εργάσιμες	 ημέρες,	 κατόπιν	 σχετικής	 έγκρισης	 από	 την	 Αναθέτουσα	 Αρχή.	 Η	 επικοινωνία	 θα	
πραγματοποιείται	 μέσω	 ηλεκτρονικής	 αλληλογραφίας	 ή	 με	 οποιοδήποτε	 άλλο	 πρόσφορο	 μέσο	 ή	
τηλεφωνικά	για	ήσσονος	σημασίας	θέματα.		

Επίσης,	 ο	ανάδοχος	υποχρεούται	 να	παρίσταται	 στα	 γραφεία	 της	Αναθέτουσας	Αρχής	 κατόπιν	 σχετικού	
αιτήματος.		

4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	ΤΗΣ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ	

Ο	Ανάδοχος,	στο	πλαίσιο	της	σύμβασης,	υποβάλλει	Τριμηνιαίες	Εκθέσεις	Παρασχεθεισών	Υπηρεσιών,	οι	
οποίες	θα	αποτελούνται	από	κατάλογο	των	γνωμοδοτήσεων	τις	οποίες	έχει	συντάξει,	τις	συναντήσεις	στις	
οποίες	 έχει	 παραστεί	 για	 λογαριασμό	 της	 Αναθέτουσας	 Αρχής,	 καθώς	 επίσης	 και	 οποιαδήποτε	 άλλη	
ενέργεια	στην	οποία	έχει	προβεί	στο	πλαίσιο	της	υπό	ανάθεση	σύμβασης.	

Οι	Τριμηνιαίες	Εκθέσεις	Παρασχεθεισών	Υπηρεσιών	του	Νομικού	Συμβούλου	θα	υποβάλλονται	εντός	δέκα	
(10)	εργασίμων	ημερών	από	τη	συμπλήρωση	του	εκάστοτε	τριμήνου	αναφοράς	της	έκθεσης.	Πέραν	των	
Τριμηνιαίων	Εκθέσεων	ο	Σύμβουλος	μπορεί	να	συντάσσει	και	να	υποβάλλει	Έκτακτες	Εκθέσεις,	εφόσον	του	
ζητηθεί	τούτο	ειδικώς	από	την	Αναθέτουσα	Αρχή.	
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Β’	

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ	ΕΝΤΥΠΟ	ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ	ΔΗΛΩΣΗΣ	(TEΥΔ)	

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:	 ΕΤΑΙΡΕΙΑ	 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	 ΚΑΙ	 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ	 ΠΡΟΒΟΛΗΣ	 ΑΘΗΝΩΝ	 -	 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ	
ΑΝΩΝΥΜΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	ΤΟΠΙΚΗΣ	ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	(Ε.Α.Τ.Α.	A.E.)	
-	Κωδικός		Αναθέτουσας	Αρχής	/	Αναθέτοντα	Φορέα	ΚΗΜΔΗΣ	:	50384	
-	Ταχυδρομική	διεύθυνση	/	Πόλη	/	Ταχ.	Κωδικός:	Ξενοφώντος	7,	Αθήνα,	10557	
-	Αρμόδιος	για	πληροφορίες:	κα	Χριστίνα	Μπαρέ	
-	Τηλέφωνο:	210	3253123	
-	Ηλ.	ταχυδρομείο:	info@developathens.gr		
-	Διεύθυνση	στο	Διαδίκτυο	(διεύθυνση	δικτυακού	τόπου)	:	www.developathens.gr		

Β:	Πληροφορίες	σχετικά	με	τη	διαδικασία	σύναψης	σύμβασης	
-	Τίτλος	ή	σύντομη	περιγραφή	της	δημόσιας	σύμβασης	(συμπεριλαμβανομένου	του	σχετικού	CPV):	
Υπηρεσίες	Συμβούλου	Νομικής	Υποστήριξης	στο	πλαίσιο	της	Πράξης	“Ολοκληρωμένο	Πρόγραμμα	
Προώθησης	και	Προβολής	της	Αθήνας	μέσα	από		Β2Β	και	Β2C”	του	Επιχειρησιακού	Προγράμματος	
«Αττική	2014-2020	με	Κωδικό	ΟΠΣ	5034507.	
-	Κωδικός	στο	ΚΗΜΔΗΣ:	[……]	
-	Η	σύμβαση	αναφέρεται	σε	έργα,	προμήθειες,	ή	υπηρεσίες	:	υπηρεσίες	
-	-	Αριθμός	αναφοράς	που	αποδίδεται	στον	φάκελο	από	την	αναθέτουσα	αρχή	(εάν	υπάρχει):	Αριθ.	
Γεν.	Πρωτ.:	333/ΕΥΥΑΠ:312/24.1.2018	(ΑΔΑ:	)	

	

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:	

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

ΑΔΑ: ΨΧΥ5ΟΡΙΝ-ΧΚΨ
19PROC004372645 2019-01-24



	
Σελίδα	43	

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

δ)	Η	εγγραφή	ή	η	πιστοποίηση	καλύπτει	όλα	τα	
απαιτούμενα	κριτήρια	επιλογής;	
Εάν	όχι:	
Επιπροσθέτως,	 συμπληρώστε	 τις	
πληροφορίες	 που	 λείπουν	 στο	 μέρος	 IV,	
ενότητες	Α,	Β	και	Γ	κατά	περίπτωση:	
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)	[……]	

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

[			]	
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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	 η	 υποχρέωση	αυτή	 δεν	 καταλαμβάνει	 τα	 μέλη	 της	 προτεινόμενης	Ομάδας	 Έργου	 του	
οικονομικού	φορέα,	σύμφωνα	με	το	άρθρο	2.4.3.2	της	διακήρυξης.	

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).		

Επισημαίνεται	ότι	η	υποχρέωση	αυτή	δεν	καταλαμβάνει	τα	μέλη	της	προτεινόμενης	Ομάδας	Έργου	του	
οικονομικού	φορέα,	σύμφωνα	με	τα	άρθρα	2.2.7.1.,	2.4.3.1	και	4.4	της	διακήρυξης.	
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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:	

• συμμετοχή	σε	εγκληματική	οργάνωσηviii·	

• δωροδοκίαix,x·	

• απάτηxi·	

• τρομοκρατικά	εγκλήματα	ή	εγκλήματα	συνδεόμενα	με	τρομοκρατικές	δραστηριότητεςxii·	

• νομιμοποίηση	εσόδων	από	παράνομες	δραστηριότητες	ή	χρηματοδότηση	της	τρομοκρατίαςxiii·	

• 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):	[……][……][……]	
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός	φορέας	σοβαρό	
επαγγελματικό	παράπτωμαxxvii;	
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:		
[..........……]	

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	

[]	Ναι	[]	Όχι	
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πρόωρη	 καταγγελία	 της	 προηγούμενης	
σύμβασης	 ,	 αποζημιώσεις	 ή	 άλλες	 παρόμοιες	
κυρώσεις;		
Εάν	 ναι,	 να	 αναφερθούν	 λεπτομερείς	
πληροφορίες:	

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

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

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

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	
εγκατάστασήςxxxi;	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:	
Ο	 μέσος	 ετήσιος	 κύκλος	 εργασιών	 του	
οικονομικού	φορέα	για	τον	αριθμό	ετών	που	
απαιτούνται	 στη	 σχετική	 διακήρυξη	 ή	 στην	
πρόσκληση	 ή	 στα	 έγγραφα	 της	 σύμβασης	
είναι	ο	εξής	xxxii:	
Εάν	 η	 σχετική	 τεκμηρίωση	 διατίθεται	
ηλεκτρονικά,	αναφέρετε:	

	
(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:	

[…................................…]	
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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:	
Κατά	τη	διάρκεια	της	περιόδου	αναφοράςxxxiii,	ο	
οικονομικός	 φορέας	 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	ιδιωτικούςxxxiv:	

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

	 	 	 	
	

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

[....……]	
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Μέρος	V:	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	αναφέρονταιxxxvi,	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	
δωρεάνxxxvii.	

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

Ο	κάτωθι	υπογεγραμμένος	δίδω	επισήμως	τη	συγκατάθεσή	μου	στην	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΚΑΙ	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ	
ΠΡΟΒΟΛΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	–	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ	Α.Ε.	Ο.Τ.Α.	 (Ε.Α.Τ.Α.	Α.Ε.),	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	του	
συνοπτικού	διαγωνισμού	για	την	ανάθεση	της	σύμβασης	«Υπηρεσίες	Συμβούλου	Νομικής	Υποστήριξης	στο	
πλαίσιο	της	Πράξης	“Ολοκληρωμένο	Πρόγραμμα	Προώθησης	και	Προβολής	της	Αθήνας	μέσα	από		Β2Β	και	
Β2C”	του	Επιχειρησιακού	Προγράμματος	«Αττική	2014-2020	με	Κωδικό	ΟΠΣ	5034507».	

	

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

ΈΝΤΥΠΟ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ	ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	

	

Έντυπο	 Οικονομικής	 Προσφοράς	 για	 το	 διαγωνισμό	 με	 καταληκτική	 ημερομηνία	 υποβολής	 προσφορών	
την	 ......................,	 για	 την	 ανάδειξη	 αναδόχου	 για	 την	 ανάθεση	 της	 σύμβασης:	
«…………………………………………………………..»,	σύμφωνα	με	την	υπ’	αρ.	……./………	Διακήρυξή	σας.		

	

	 Αριθμητικά	 Ολογράφως	

Κόστος	Παροχής	Νομικών	Υπηρεσιών	
άνευ	ΦΠΑ	

	 	

 
 
	
Επισημάνσεις:	

* Στην	 προσφορά	 περιλαμβάνονται	 όλες	 οι	 κρατήσεις	 καθώς	 και	 κάθε	 άλλη	 επιβάρυνση	 του	
Αναδόχου	 για	 την	 πλήρη	 εκτέλεση	 του	 αντικειμένου	 της	 Σύμβασης	 σύμφωνα	 με	 την	 κείμενη	
νομοθεσία,	 περιλαμβανομένων	 των	 υποχρεώσεων	 προς	 τρίτους	 (Δημόσιο,	 Ασφαλιστικούς	
οργανισμούς	κ.λπ.)	και	του	συνόλου	των	δαπανών	ασφάλισης	του	προσωπικού	που	θα	απασχολεί.		

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

	

Τόπος/Ημερομηνία	

(Εξουσιοδοτημένη	υπογραφή)	
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Δ’	

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ	ΕΠΙΣΤΟΛΗ	ΚΑΛΗΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	

Υπόδειγμα	Εγγυητικής	Επιστολής	Καλής	Εκτέλεσης	

	

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................	

	

Ημερομηνία	έκδοσης...........................	

	

Προς:	(Στοιχεία	Αναθέτουσας	Αρχής)	

	

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ	ΕΠΙΣΤΟΛΗ	ΚΑΛΗΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	ΑΡ.	...............	για	ευρώ	……………..	

Έχουμε	την	τιμή	να	σας	γνωρίσουμε	ότι	εγγυώμεθα	δια	της	παρούσας	εγγυητικής	επιστολής	ανέκκλητα	και	
ανεπιφύλακτα,	παραιτούμενοι	του	δικαιώματος	της	διαιρέσεως	και	διζήσεως,	υπέρ	του:	

(i)	[σε	περίπτωση	φυσικού	προσώπου]:	(ονοματεπώνυμο,	πατρώνυμο)	..............................,	ΑΦΜ:	................	
(διεύθυνση).......................…………………………………..,	ή	

(ii)	 [σε	 περίπτωση	 νομικού	 προσώπου]:	 (πλήρη	 επωνυμία)	 ........................,ΑΦΜ:	 ......................	
(διεύθυνση).......................…………………………………..	ή	

(iii)	[σε	περίπτωση	ένωσης	ή	κοινοπραξίας:]	των	φυσικών	/	νομικών	προσώπων	

α)	(πλήρη	επωνυμία)	........................,	ΑΦΜ:	......................	(διεύθυνση).......................…………………………………..	

β)	(πλήρη	επωνυμία)	........................,	ΑΦΜ:	......................	(διεύθυνση).......................…………………………………..	

γ)	(πλήρη	επωνυμία)	........................,	ΑΦΜ:	......................	(διεύθυνση).......................…………………………………..	

μελών	της	Ένωσης	ή	Κοινοπραξίας,	ατομικά	για	κάθε	ένα	από	αυτές	και	ως	αλληλέγγυα	και	εις	ολόκληρο	
υπόχρεων	μεταξύ	τους	εκ	της	ιδιότητάς	τους	ως	μελών	της	Ένωσης	ή	Κοινοπραξίας},		

και	μέχρι	του	ποσού	των	ευρώ	……………	(………….	€),	για	την	καλή	εκτέλεση	της	σύμβασης	με	αριθμό	…………..	
και	 τίτλο	 …………………………………,	 που	 αφορά	 στο	 διαγωνισμό	 της	 …………………….(προθεσμία	 διενέργειας	
διαγωνισμού)	με	καταληκτική	προθεσμία	υποβολής	προσφορών	………………	και	ώρα	……….,	με	αντικείμενο:	
«…………………………………………………………..»,	 συνολικής	 αξίας	 ευρώ	 ……………………..,	 σύμφωνα	 με	 την	 υπ’	
αρ.	……./………	Διακήρυξή	σας.	

Το	 ανωτέρω	 ποσό	 της	 εγγύησης	 τηρείται	 στη	 διάθεσή	 σας,	 το	 οποίο	 και	 υποχρεούμαστε	 να	 σας	
καταβάλουμε	ολικά	ή	μερικά	χωρίς	καμία	από	μέρους	μας	αντίρρηση	ή	ένσταση	και	χωρίς	να	ερευνηθεί	το	
βάσιμο	ή	μη	της	απαίτησής	σας,	μέσα	σε	πέντε	(5)	ημέρες	από	την	έγγραφη	ειδοποίησή	σας.	

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

Η	 παρούσα	 ισχύει	 μέχρις	 ότου	 αυτή	 μας	 επιστραφεί	 ή	 μέχρις	 ότου	 λάβουμε	 έγγραφη	 δήλωσή	 σας	 ότι	
μπορούμε	να	θεωρήσουμε	την	Τράπεζά	μας	απαλλαγμένη	από	κάθε	σχετική	υποχρέωση.	
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Βεβαιώνεται	υπεύθυνα	ότι	το	ποσό	των	εγγυητικών	επιστολών	που	έχουν	δοθεί	στο	Δημόσιο,	ΝΠΔΔ	και	
ΝΠΙΔ	 συνυπολογίζοντας	 και	 το	 ποσό	 της	 παρούσας,	 δεν	 υπερβαίνει	 το	 όριο	 των	 εγγυήσεων	 που	 έχει	
καθοριστεί	από	το	Υπουργείο	Οικονομικών	για	το	ίδρυμά	μας.	

	

(Εξουσιοδοτημένη	υπογραφή)	

	 	

ΑΔΑ: ΨΧΥ5ΟΡΙΝ-ΧΚΨ
19PROC004372645 2019-01-24



	
Σελίδα	60	

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Ε’	

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ	ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ	ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ	

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

    

Ημερομηνία Γέννησης:  Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:   E-mail:  

Fax:    

    

Διεύθυνση Κατοικίας:    

    

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ημερομηνία 

Απόκτησης Πτυχίου 

    

    

    
 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 

Θέση ή Έργο Εργοδότης Καθήκοντα Χρονική Περίοδος 

(μμ/εεεε) 
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i
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	 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”.	

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.	
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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)		

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.	
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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	 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.	

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

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

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

xxxv	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.		

xxxvi	Πρβλ	και	άρθρο	1	ν.	4250/2014	

xxxvii	 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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