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Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του N. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – 

Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 286), όπως ι-

σχύει. 

2. Τις διατάξεις του  Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού 

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

και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 179), όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 139/2001 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης 

της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α’ 121). 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλε-

κτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού 

και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης – Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρι-

σμό κλάδων προμήθειας και διανομής στη διανομή του φυσικού αερίου και άλλες δια-

τάξεις» (ΦΕΚ Α΄149) και ιδίως την παράγραφο 7 του άρθρου 38 του νόμου αυτού. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρε-

σιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 147), όπως 

ισχύει. 

6. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-

λίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάρ-

γηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. (CELEX: 314L002) όπως ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-

σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

Α΄143), όπως ισχύει. 

8. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύ-

σεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατά-

ξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α' 74), όπως ισχύει, και 

ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 
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9. Τις διατάξεις της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρω-

μών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α' 107), όπως ισχύει. 

10. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμ-

βάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» (ΦΕΚ Α’ 

204), όπως ισχύει. 

11. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρ-

τηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 112), όπως ισχύει. 

12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α’ 

145), και ισχύει. 

13. Τις διατάξεις του Π.Δ 28/2015 “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία” (ΦΕΚ Α' 34). 

14. Την υπ’ αριθμ. 57654/2017 Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λει-

τουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβά-

σεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.» (ΦΕΚ Β’ 1781). 

15. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στην παρούσα, καθώς 

και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλο-

ντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας, 

έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

16. Την υπ’ αριθμ. 1112/2020 Απόφαση ΡΑΕ για την Έγκριση Πραγματοποίησης Δαπάνης 

που αφορά στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης του κτιρίου της Αρχής, για χρονικό 

διάστημα δώδεκα (12) μηνών, κατόπιν διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑ: 

6ΘΠΡΙΔΞ-ΦΦ8, ΑΔΑΜ: 20REQ007037014 2020-07-16).  

17. Την υπ’ αριθμ. 9/2020 Απόφαση Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 

ΩΧΙ0ΙΔΞ-Β5Μ, ΑΔΑΜ: 20RAEQ007189769 2020-08-17). 

18. Την υπ’ αριθμ. 225/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ7ΦΟΙΔΞ-2Ι2, Α-

ΔΑΜ: 20REQ007212094) και τον μοναδικό αριθμό  λογιστικής καταχώρησης στο πλη-

ροφοριακό σύστημα της Αρχής 3209. 
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19. Την απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ . 1465/2020 (ΑΔΑ: 6ΤΒ4ΙΔΞ-ΙΤ1) για την προκήρυξη 

του Διαγωνισμού, την έγκριση του τεύχους της Διακήρυξης. 

20. Το γεγονός ότι η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΡΑΕ για τα έτη 2020 

και 2021. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

Συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης του κτηρίου της 

ΡΑΕ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-

σφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Το χρονικό διάστημα της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες 

από την υπογραφή της, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, τεχνικές προ-

διαγραφές και Παραρτήματα.  

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. Κατά την παρ. 2 του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως τρο-

ποποιήθηκε με το Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74) και ισχύει: «Για τη διενέργεια συνοπτικού δια-

γωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. Επιπρόσθετα, 

μπορεί να προσκαλεί επιπλέον και συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, τρεις (3) τουλάχιστον 

εφόσον δραστηριοποιούνται τόσοι στη σχετική αγορά».Περαιτέρω, βάσει της παρ. 5 του άρθρου 

117 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως ισχύει, οι λεπτομέρειες διενέργειας του ανωτέρω 

συνοπτικού διαγωνισμού, καθορίζονται στην παρούσα. 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Επωνυμία Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Ταχυδρομική διεύθυνση Πειραιώς 132 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 11854 

Τηλέφωνο 210-3727400 

Φαξ 210-3255460 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο info@rae.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Νατάσσα Μπαξεβανάκη  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) https://www.rae.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
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Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή και ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 

και ειδικότερα στον υποτομέα της Κεντρικής Κυβέρνησης. 

Κύρια Δραστηριότητα 

Η κύρια Δραστηριότητα της ΡΑΕ είναι ο έλεγχος η ρύθμιση και η εποπτεία της αγοράς ενέργειας σύμφωνα 

με το άρθρο 4 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179). 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης του κτηρίου 

της ΡΑΕ  (cpv: 50700000-2).  

Αναλυτικά, οι υπό ανάθεση υπηρεσίες περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακή-

ρυξης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

H σύμβαση θα διαρκέσει 12 μήνες από την υπογραφή της.  

 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

4.1. Ο προϋπολογισμός του Έργου, υπολογίζεται κατ’ ανώτατο όριο, έως του ποσού των 

πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 50.000,00), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, δώδεκα 

χιλιάδων ευρώ (€12.000,00 ), ήτοι συνολικού ύψους εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (€ 

62.000,00), μείον των νόμιμων κρατήσεων. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπο-

λογισμό της ΡΑΕ για τα έτη 2020 και 2021. 

4.2 Οι προσφερόμενες τιμές δίδονται υποχρεωτικά σε ευρώ. Η τελική συμβατική τιμή του 

Αναδόχου προκύπτει από την οικονομική προσφορά του διαγωνιζομένου που θα ανακη-

ρυχθεί Ανάδοχος και θα υπογράψει τη σχετική σύμβαση. 

 

5. ΧΡΟΝΟΣ-ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

5.1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών των υποψήφιων ορίζεται η 

23η /11/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης 

των προσφορών: 24/11/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. 
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5.2. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 5.1. με 

κατάθεση τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Πειραιώς 132, 2ος όροφος) και 

λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου.  

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προ-

σφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας 

αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του δια-

γωνισμού όπως ορίζονται στο άρθρο 5.1. της παρούσας. Η Αναθέτουσα αρχή δεν φέρει 

ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυ-

δρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα 

έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η ΡΑΕ ειδοποιηθεί ε-

γκαίρως.. 

5.3. Οι προσφορές των υποψήφιων υποβάλλονται εγγράφως σε ένα πρωτότυπο σφραγισμένο 

κυρίως φάκελο προσφοράς, στο εξωτερικό του οποίου πρέπει να αναγράφονται ευκρι-

νώς:  

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

β) Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής, 

γ) Ο τίτλος της σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης του κτηρίου της ΡΑΕ» 

δ) Η καταληκτική προθεσμία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών)  

ε) Τα στοιχεία του υποψηφίου [πλήρη επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική 

διεύθυνση (e-mail), αριθμό τηλεφώνου, FAX κ.τ.λ.]  

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς, τοποθετούνται τα εξής: 

α) Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕ-

ΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

β) Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

5.4. Προσφορά που τυχόν δεν συνοδεύεται από τα έγγραφα των παρ. 11 και 12 κατωτέρω 

θεωρείται τυπικά μη αποδεκτή. 

5.5. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλο από τον οικονομικό φορέα, ή 

σε περίπτωση νομικών προσώπων από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

5.6. Η Ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υπο-

χρεωτικά από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από τον 
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νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Στην προσφορά προσδιορίζεται απαραιτήτως 

η έκταση και το είδος συμμετοχής τους (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 

μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

5.7. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλ-

λοδαπά 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 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. 

5.8.  Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται 

αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α` 94) είτε και 

σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνε-

ται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης. 

 

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

6.1.1  Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης  έχουν φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, 

που είναι εγκατεστημένα σε:  

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

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

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΑΣ, 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..  
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6.1.2 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπρά-

ξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της 

προσφοράς. 

6.1.3  Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 

της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

6.2.  Λόγοι αποκλεισμού  

6.2.1 Η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στην παρούσα 

φάσης σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύει, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα 

άρθρα 79 έως 81 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147), ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα Αρχή 

με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του, αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν 

από τους ακόλουθους λόγους:  

α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφα-

σης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την κατα-

πολέμηση 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 κρα-

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

θρου 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 οικονο-

μικού 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 (ΦΕΚ Α’ 48). 

δ) Τρομοκρατικά εγκλήματα, ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότη-

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

2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρο-

μοκρατίας (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 τρομο-

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

(ΦΕΚ 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-πλαί-

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

θηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013 (ΦΕΚ Α` 215). 

.  

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο 

εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προη-

γούμενου εδαφίου αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιου-

χικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

 γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.». 

6.2.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:: 

α)  όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την κα-

ταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικα-

στική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και 

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομι-

κός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή ει-

σφορών κοινωνικής ασφάλισης.  
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Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης, ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελ-

λάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 

τόσο την κύρια, όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους, ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπε-

ριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υ-

παγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

γ) 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 ή αίτησης 

συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όρ-

γανα 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 προκύ-

πτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) 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 αα` και ββ` κυρώ-

σεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

 

6.2.3 Η Αναθέτουσα Αρχή δέχεται παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προ-

βλέπεται στην παρ. 6.2.2, όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν 

μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν κατα-

βληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που ο-

φείλεται 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. 6.2.2, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής. 

6.2.4. Η Αναθέτουσα Αρχή  αποκλείει από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης, οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλου-

θες καταστάσεις: 
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α)  Εάν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα, αθέτηση των ι-

σχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), και αφορούν στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατά-

ξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 

θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

συμβάσεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμού-

νται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.  

β)  Εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγί-

ανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει ανα-

στείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανά-

λογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές δια-

τάξεις νόμου. 

 γ) Εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, η Ανα-

θέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

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

Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγό-

τερο παρεμβατικά, μέσα. 

ε) Εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 

οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά 

τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), δεν μπορεί να θεραπευθεί 

με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα. 

στ) Εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή, ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 

κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβα-

σης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα, ή προηγούμενης σύμβασης παρα-

χώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

ζ) Εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 

παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού, ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
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αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ ε-

φαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147). 

η) Εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβα-

σης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεά-

σουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση. 

θ) Εάν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονο-

μικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμ-

φιβόλω την ακεραιότητά του. 

6.2.5. Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην περίπτωση β` της παρ. 6.2.4, η Αναθέτουσα 

Αρχή δεν αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστά-

σεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η Αναθέ-

τουσα Αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρη-

ματικής του λειτουργίας, στην περίπτωση των καταστάσεων της περίπτωσης β` της παρ. 

6.2.4. 

6.2.6. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η Αναθέτουσα Αρχή 

αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πρά-

ξεων, ή παραλείψεων αυτού, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώ-

σεις των παραγράφων 6.2.1 και 6.2.2. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποκλείει οικονο-

μικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας βρίσκεται λόγω πρά-

ξεων, ή παραλείψεων αυτού, είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 

σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 6.2.4. 

6.2.7 Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, εφόσον αμφιβάλλει ως προς την προσωπική κατά-

σταση των εν λόγω υποψήφιων οικονομικών φορέων, να απευθύνεται στις αρμόδιες αρ-

χές για να λάβει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την προσωπική κατάστασή 

τους. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέ-

λος, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμοδίων αρχών. Τα αιτή-

ματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι 
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εγκατεστημένος ο υποψήφιος, τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων 

των προσώπων που αναφέρονται στα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 6.2.1. 

6.2.8. 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. 

 

 

7. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ – ΟΙΚΟ-

ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ -

ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ-

ΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

7.1 Όσον αφορά την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, οι οικονο-

μικοί φορείς που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαι-

τείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς 

παροχή υπηρεσιών. Ειδικότερα εφόσον οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν ειδική έ-

γκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού ή επιμελητηρίου για να μπορούν να 

παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, απαιτείται να αποδείξουν 

ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού/επιμελητηρίου. 

Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. 

7.2 Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα δια-

δικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς, απαιτείται να  διαθέτουν μέσο κύκλο 

εργασιών (ειδικό) στον τομέα των δραστηριοτήτων που αφορά το αντικείμενο της σύμ-

βασης, για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2017, 2018, 2019), τουλάχιστον 

ίσο του 200% του προϋπολογισμού της διακήρυξης προ ΦΠΑ. 

7.3 Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι υποψήφιοι απαιτείται: 

α) Να δραστηριοποιούνται συστηματικά και αποδεδειγμένα στην παροχή συναφών υπη-

ρεσιών και να έχουν  εκτελέσει επιτυχώς τα τελευταία τρία (3) χρόνια  τρεις (3) τουλά-

χιστον συναφείς συμβάσεις με νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Προς 

τούτο, δηλώνουν στο κεφάλαιο Γ, 1 του Μέρους IV του ΤΕΥΔ, κατάλογο των κυριότε-

ρων συναφών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία, κατά μέγιστο 
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όριο με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού 

παραλήπτη. 

β) Να δηλώνουν τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουν και τα μέτρα που λαμβάνουν για 

την εξασφάλιση της ποιότητας (ΤΕΥΔ, Μέρος ΙV, κεφάλαιο Γ, 3). 

γ) Να δηλώνουν το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και τον αριθμό των διευ-

θυντικών στελεχών τους κατά τα τελευταία τρία έτη (ΤΕΥΔ, Μέρος ΙV, κεφάλαια Γ, 5). 

δ) Να περιγράφουν στο ΤΕΥΔ (Μέρος ΙV, κεφάλαια Γ, 2), την Επιχειρηματική Δομή 

και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Προσφέροντος, περιλαμβανομένων των συ-

νήθως προσφερόμενων υπηρεσιών του Προσφέροντος (νομική μορφή, οργανωτική 

δομή, επιχειρηματικός σκοπός, επιχειρηματικές δραστηριότητες), με λεπτομερή περι-

γραφή της προηγούμενης εμπειρίας τους και ειδική αναφορά σε συναφή έργα υπηρε-

σιών. 

ε) Να δηλώνουν τα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό που θα έχουν 

στην διάθεση τους για την εκτέλεση της σύμβασης ( ΤΕΥΔ, Μέρος ΙV, κεφάλαια Γ, 6). 

στ) Να δηλώνουν τις ειδικότητες του προσωπικού συντήρησης που θα απασχοληθεί από 

τον υποψήφιο ανάδοχο για την εκτέλεση του  αντικειμένου της σύμβασης, σύμφωνα με 

το Παράρτημα Ι,  IV Ειδικότητες προσωπικού συντήρησης (ΤΕΥΔ, Μέρος ΙV, κεφάλαια 

Γ,4) 

7.4 Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης οφείλουν να 

συμμορφώνονται με τα ακόλουθα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περι-

βαλλοντικής διαχείρισης: 

α) το πρότυπο ΕΛΟΤ  1801/ΟΗSAS 18001,  

β) το πρότυπο ΕΝ ISO 9001,  

γ) το πρότυπο ΕΝ ΙSO 14001. 

7.5.   Όσον αφορά στην καταλληλότητα, την οικονομική επάρκεια, την επαγγελματική ικανό-

τητα, και τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, 

συμπληρώνονται αντίστοιχα, τα κεφάλαια Α, Β, Γ και Δ του Μέρους ΙV (κριτήρια επι-

λογής) του ΤΕΥΔ (Παράρτημα ΙΙ), ενώ σε κάθε περίπτωση, συμπληρώνονται σχετικά 

και τα πεδία των κεφαλαίων Γ και Δ του Μέρους II του ΤΕΥΔ. 
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8. ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

8.1 Οι οικονομικοί φορείς μπορούν όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματο-

οικονομικής επάρκειας και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, 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 

τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην 

ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

8.2 Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με την 

σχετική 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. 

8.3 Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 

κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρημα-

τοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρί-

ζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης  

8.4 Υπό τους ίδιους όρους, οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 

ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

 

9. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκο-

νται σε μία από τις καταστάσεις αποκλεισμού της παρ. 6.2 και β) πληρούν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής της παρ. 7, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από την παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 

4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), 

σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα, Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις 

οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23/2018 

(ΑΔΑ:Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) της ΕΑΑΔΗΣΥ.  

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερο-

μηνία υποβολής των προσφορών. 
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Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξου-

σία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιη-

μένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την 

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική 

απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 6.2.1 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 εκπρο-

σωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το ΤΕΥΔ, υπο-

βάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

10. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

10.1. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμ-

μετοχής τους, όπως ορίζονται στην παρούσα (παρ. 6 και 7), κρίνονται κατά την υποβολή 

της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύ-

ναψη της σύμβασης  στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. 

10.2. Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παρούσα, οι φορείς στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζεται, υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύ-

ουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής. 

10.3. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 

οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για 

τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρούσας. 

10.4.Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδει-

κτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβά-

νει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 

βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται 
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δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό 

σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση 

σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλω-

σης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016.  

10.5. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέ-

τουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και 

αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συ-

νταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλη-

σης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής τους. 

10.6. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρ. 6.2 της παρούσας, 

οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παρ. 6.2.1, απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου 

ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοι-

κητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκα-

τεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προ-

ϋποθέσεις. 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 στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 6.2.1. της παρούσας, 

β) για τις παρ. 6.2.2. και 6.2.4 περ. β,΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας που να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβο-

λής του, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στην περίπτωση που ο προσωρι-

νός ανάδοχος έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, προσκομίζει επιπλέον και υπεύ-

θυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται οι κύριοι και επικουρικοί οργανισμοί κοινω-

νικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.  
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Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 6.2.2 α.΄, πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, 

υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοι-

κητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών 

του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά 

ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 

ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο 

της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει 

τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της 

έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 

απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 

ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν 

πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 

εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρο-

νικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

γ) Για τις περιπτώσεις της παρ. 6.2.2. γ΄ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων που να έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, 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 υποβο-

λής προσφοράς.  

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται 

από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση 

του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο, ή πιστοποι-

ητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις 

που αναφέρονται στους λόγους αποκλεισμού των παρ. 6.2.1. και 6.2.2. περ. α΄ και β΄ 

καθώς και της περ. β΄ της παρ. 6.2.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικα-

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

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικα-

στικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
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οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκα-

τεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 

οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας πα-

ραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 

στους λόγους αποκλεισμού των παρ. 6.2.1. και 6.2.2. περ. α΄ και β΄ καθώς και της περ. 

β΄ της παρ. 6.2.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού 

αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του Ν. 4412/2016. 

γ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 6.2.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικο-

νομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού. 

δ) Για την παρ. 6.2.8., υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν 

έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 

4412/2016. 

10.7. Για την απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας (α-

παίτηση της παρ. 7.1.), οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση 

του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οι-

κονομικοί φορείς  που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού 

μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. 

Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, 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  επαγγελμα-

τικού  ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατε-

στημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δρα-

στηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του  αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβα-

σης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής 

στο οικείο Επιμελητήριο. 

Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του 

άρθρου 7.1. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
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δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυ-

τών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.  

10.8. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παρ. 7.2., οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομι-

κών καταστάσεων, στην περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων 

απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο φορέας, ή υπεύθυνη 

δήλωση περί του μέσου  κύκλου εργασιών (ειδικού) στον τομέα δραστηριοτήτων που 

αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις 

2017, 2018 και 2019, συναρτήσει  της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή 

έναρξης των δραστηριοτήτων του, ίσου του 200% του προϋπολογισμού της διακήρυξης 

προ ΦΠΑ, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών.  

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανω-

τέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική 

του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο, η καταλληλότητα του οποίου 

εναπόκειται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής. 

10.9. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παρ. 7.3., οι οικονομικοί φορείς προσκο-

μίζουν: 

α) κατάλογο των κυριότερων συναφών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν την τελευ-

ταία τριετία, κατά μέγιστο όριο, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας 

και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη συνοδευόμενο από αντίστοιχα πιστοποιη-

τικά/βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών. 

β) Δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που 

διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών για την εκτέλεση της σύμβασης  

γ) Δήλωση  στην οποία αναφέρονται το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του 

παρόχου υπηρεσιών 

δ) αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο ο οικονομικός φορέας προτίθεται, εν-

δεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή εργολαβίας. 

ε)Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα του προσωπικού συντήρησης που θα διαθέσει ο 

ανάδοχος για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης (σύμφωνα μα το Παράρτημα 

Ι, IV Ειδικότητες προσωπικού συντήρησης). 
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10.10. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρό-

τυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 7.4 οι οικονομικοί φορείς προσκο-

μίζουν : 

α) αντίγραφο πιστοποιητικό ΕΛΟΤ  1801/ΟΗSAS 18001,  

β) αντίγραφο πιστοποιητικό ΕΝ ISO 9001,  

γ) αντίγραφο πιστοποιητικό ΕΝ ΙSO 14001 

10.11. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φο-

ρέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει 

την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχε-

τικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριά-

ντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 

περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως κατα-

στατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε πε-

ρίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευό-

μενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν 

κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, 

εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό 

ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νό-

μιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντί-

στοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με την νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευό-

μενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν 

κατά την υποβολή τους.  

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά την νομοθεσία 

της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύ-

θυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως 

προς την νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.  

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.  
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 Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού 

φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δε-

σμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νό-

μιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορη-

γηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου 

διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

10.12. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέ-

πονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις, ή διαθέτουν πιστοποίηση από ορ-

γανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 

κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, μπο-

ρούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από 

την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστο-

ποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγ-

γραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και 

η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανι-

σμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκ-

μήριο καταλληλόλητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύ-

πτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσο-

νται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστο-

ποιητικό εγγραφής τους.  

10.13. 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. 

10.14. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παρ. 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. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω δέσμευση μπορεί να προκύπτει από 
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ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου 

στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο. 

 

11. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕ-

ΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

11.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνι-

στική διαδικασία, περιλαμβάνουν επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην 

παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παρ. 9 της παρούσας διακή-

ρυξη. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ, το οποίο έχει αναρ-

τηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυ-

ξης, ως Παράρτημα ΙΙ, 

β) Eγγύηση συμμετοχής, το ύψος της οποίας καθορίζεται στο ποσό των χιλίων ευρώ 

(1.000,00 €), το οποίο αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός 

ΦΠΑ.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 

τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 13 της παρούσας, άλλως η προ-

σφορά απορρίπτεται. Η ΡΑΕ μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προ-

σφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 

εγγύησης συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά 

τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα 

άρθρα της παρούσας, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 

δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

20PROC007606883 2020-11-06



25 

 

Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από τα ιδρύματα που αναφέρονται στην παρ. 3 του 

άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα  στοιχεία που αναφέρο-

νται στη παρ. 4 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 

. 

11.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 

που περιλαμβάνονται στην παρούσα διακήρυξη, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκε-

κριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Συγκεκριμένα, η τεχνική προσφορά 

περιέχει αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου του έργου και γενικώς της εκπλήρω-

σης των αναφερόμενων στο Παράρτημα Ι της παρούσας, τους προτεινόμενους γενι-

κούς όρους παροχής υπηρεσιών και τους όρους εξυπηρέτησης, περιγραφή τυχόν πρό-

σθετων υπηρεσιών τεχνικής και εμπορικής εξυπηρέτησης που παρέχονται και λοιπό χρή-

σιμο υλικό κατά την κρίση του συμμετέχοντα για την πληρέστερη παρουσίαση της πρό-

τασής του. Περιλαμβάνει ιδίως, τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 

αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο 

ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα διακήρυξη.  

Περαιτέρω, υποβάλλονται υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά και στοιχεία:  

α) Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα κυριότερα έργα  συναφών υπηρεσιών που παρείχε 

ο υποψήφιος τα τρία τελευταία έτη εκτελέστηκαν επιτυχώς. Π.χ:  

i) Πιστοποιητικά θεωρούμενα από την αρμόδια αρχή ή βεβαιώσεις καλής εκτέλε-

σης, εάν πρόκειται για έργα αναθετουσών αρχών. 

ii) Συστατικές επιστολές/συμβάσεις/παραστατικά των παραληπτών των ως άνω έρ-

γων, στο βαθμό που αυτά είναι διαθέσιμα/υπεύθυνη δήλωση από τον προσφέροντα 

ότι πράγματι πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς, αν πρόκειται για υπηρεσίες ιδιωτών.  

β) Τεχνικές προδιαγραφές τεχνικού εξοπλισμού. 

γ) Βιογραφικά σημειώματα του προσωπικού συντήρησης που θα διατεθεί για την εκτέ-

λεση του αντικειμένου της σύμβασης 

11.3 Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέ-

σουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτεί-

νουν. Προς τούτο, συμπληρώνονται σχετικώς και τα κεφάλαια Γ και Δ του μέρους II του 

ΤΕΥΔ (Παράρτημα ΙΙ της παρούσας). 
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12. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» / ΤΡΟΠΟΣ ΣΥ-

ΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

12.1 Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμ-

φέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, όπως ορίζεται 

κατωτέρω.  

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. Η αναγραφή της τιμής 

σε ευρώ μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμε-

σους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς 

τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω 

εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

Η τιμή αναγράφεται, ολογράφως και αριθμητικώς. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, η ολο-

γράφως αναγραφόμενη τιμή υπερισχύει της αριθμητικής. 

Αναγράφεται χωριστά το ποσοστό του ΦΠΑ και το ποσό της καθαρής αξίας  της προ-

σφερόμενης τιμής. Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προ-

σφορών 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα 

υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή 

των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβα-

σης. 

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

ναπροσαρμόζονται. 

12.2 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ 

ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 και 

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται στη παρ. 1 του 

άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης. 

13. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η προσφορά του κάθε συμμετέχοντα είναι δεσμευτική για χρονική περίοδο ογδόντα (80) 

ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του 
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διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος από τον ανωτέρω προβλε-

πόμενο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, 

εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016. 

14. ΝΟΜΙΣΜΑ 

Τα ποσά που αναγράφονται στις προσφορές των υποψήφιων εκφράζονται υποχρεωτικά 

σε Ευρώ. Το ποσό του αναλογούντος ΦΠΑ δίνεται χωριστά. 

 

15.  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

15.1. Την αξιολόγηση των Προσφορών θα πραγματοποιήσει η αρμόδια για το Έργο Επιτροπή 

Διαγωνισμού που συγκροτείται με απόφαση της ΡΑΕ.  

15.2..Την Τρίτη 24/11/2020 και ώρα 10:00 θα γίνει η αποσφράγιση των Φακέλων στα Γρα-

φεία της Αναθέτουσας Αρχής, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού και ενός 

εκπροσώπου του κάθε ενδιαφερόμενου που κατέθεσε προσφορά και δύναται να παρευ-

ρίσκεται κατά την αποσφράγιση. Οι παριστάμενοι στην διαδικασία επιδεικνύουν αστυ-

νομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώ-

πησης. 

15.2.1.Η Επιτροπή Διαγωνισμού σε σχετική συνεδρίασή της θα προβεί στην εξέταση των Φα-

κέλων Προσφορών ως προς τις τυπικές απαιτήσεις της Διακήρυξης και στην αξιολόγηση 

των αποδεκτών προσφορών.  

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονο-

μική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, εφαρμοζόμενων των κειμένων δια-

τάξεων. 

15.2.2 Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής: 

        α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμ-

μετοχής, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, καθώς και ο φάκελος οικονομικής προ-

σφοράς μονογράφονται δε από το αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού)  όλα τα δι-

καιολογητικά ανά φύλλο.  

         Η Επιτροπή Διαγωνισμού σε κλειστή συνεδρίαση, καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφο-

ρές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου 

αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 
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        β) Στη συνέχεια σε κλειστή συνεδρίαση, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιο-

λόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης 

και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δε γίνονται 

αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών που είναι σύμφωνες με τους όρους 

των εγγράφων της σύμβασης. 

         γ)  Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει τις οικονομι-

κές προσφορές, και συντάσσει πρακτικό που περιέχει τον πίνακα τιμών και την σειρά 

κατάταξης των προσφορών και γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο. 

         Τα ως άνω βήματα α, β και γ μπορούν να καταγραφούν και σε ένα πρακτικό.  

         Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή 

να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινί-

σουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής Προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρ-

θρο 102 του ν. 4412/2016. 

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. 

Μετά το τέλος της αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί 

όσους υπέβαλαν προσφορές καθώς και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα αποτελέ-

σματα του ελέγχου και της αξιολόγησης αυτών σε πρακτικό/ά, το/α οποίο/α υπογράφε-

ται/ονται από τα μέλη της Επιτροπής αυτής, και προωθείται/ούνται στην Ολομέλεια της 

ΡΑΕ προς επικύρωση. Η απόφαση της ΡΑΕ κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες 

μαζί με αντίγραφο των πρακτικού/πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης 

των προσφορών του αντίστοιχου σταδίου. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 18 της παρούσας διακήρυξης. 

15.3 Προσφορές που δεν αντιμετωπίζουν το σύνολο των απαιτήσεων της παρούσας ή τελούν 

υπό αιρέσεις, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις 

αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας Διακήρυξης επίσης απορρίπτονται ως απαρά-

δεκτες.  

15.4 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
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15.5 Προσφορές που φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές εξετάζονται σύμφωνα με το άρθρο 88 

του Ν. 4412/2016. 

15.6 Οι προσφορές θεωρούνται ισότιμες όταν έχουν την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση 

αυτή, η ΡΑΕ επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού 

οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

 

16. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙ-

ΚΩΝ 

16.1  Σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η 

αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει 

η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, εντός δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδει-

κτικά 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 του 

άρθρου 10 της παρούσας, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως 

αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, καθώς και για την 

πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην α-

ναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο 

αξιολόγησης. 

16.2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παρα-

γράφου 16.1 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προ-

θεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να απο-

δεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή πα-

ρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη 

χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλό-

γως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιο-

λογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής 

και πριν το στάδιο κατακύρωσης, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 

διαφάνειας. 
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16.3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού ανα-

δόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με την 

παρούσα, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βά-

σει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβα-

σης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία α-

νάθεσης ματαιώνεται. 

16.4.  Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα α-

παιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η 

προσφορά του προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγ-

γύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με την παρούσα, εφόσον είχε 

προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 

κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνε-

ται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προ-

σφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαι-

ολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

16.5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, 

δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, ή η πλήρωση μιας ή περισ-

σότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, απορρίπτεται η προ-

σφορά του προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 

4412/2016, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής, η εγγύηση συμμετοχής του, και, 

με την επιφύλαξη του ως άνω άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονο-

μική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί 

στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος 

που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κρι-

τήρια ποιοτικής επιλογής, η διαδικασία ματαιώνεται. 

16.6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν 
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συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 16.2, και τη διαβί-

βαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη από-

φασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους 16.3, 16.4 

ή 16.5, είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 

δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης της παρούσας. 

16.7. Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητι-

κών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις 

του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016.  

 

17. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

17.1. Σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν. 4412/2016, η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως 

την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με την αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ε-

λέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που  δεν έχει αποκλει-

στεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο (όπως ιδίως 

με fax, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ, επί αποδείξει),  ώστε αυτοί να ασκήσουν όλα τα 

προβλεπόμενα από το νόμο ένδικα βοηθήματα μέσα στις επιβαλλόμενες προθεσμίες.  

17.2. Η απόφαση περί κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η Α-

ναθέτουσα Αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν απο-

κλειστεί οριστικά. 

17.3 Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύβασης 

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:  

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης που προβλέπεται στην επόμε-

νης παραγράφου 18 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πά-

ροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127 

του ν. 4412/2016.  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευ-

ταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά σύμφωνα με την παρούσα διακή-

ρυξη, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης.  

17.4. Η ΡΑΕ προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός 

προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση 

της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. (επισημαίνοντας στη έγγραφη ειδική 
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πρόσκληση της και τα δικαιολογητικά που κρίνεται κατά περίπτωση ότι θα πρέπει να 

υποβληθούν επικαιροποιημένα).  

17.5. Σε περίπτωση που η κατακύρωση γίνει σε ένωση οικονομικών φορέων, που υπέβαλαν 

κοινή προσφορά,  όλα τα μέλη αυτής, ευθύνονται έναντι της ΡΑΕ αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακο-

λουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  

17.6. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση την απόφαση κατακύρωσης, την προκήρυξη του δια-

γωνισμού και τα στοιχεία της προσφοράς του Αναδόχου, περιέχει δε όσες τροποποιήσεις, 

συμπληρώσεις, διευκρινίσεις κλπ. κρίνονται αναγκαίες για την εξασφάλιση των συμφε-

ρόντων της ΡΑΕ και τη καλύτερη δυνατή αποτύπωση της βούλησης των μερών, στο 

πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

 

18. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία ά-

σκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από την συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της 

διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του 

χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της 

πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για 

τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης 

και της υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από 

γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

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

άρθρο 376 παρ. 11 του ν.4412/2016. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή 

της πρόσκλησης ή αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών 

τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, 

με την κατάθεση της ένστασης η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 

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

δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση 

γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
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Η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης και η άσκηση της κωλύουν την σύναψη της  σύμ-

βασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση 

της πράξης ή της παράλειψης της αναθέτουσας αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της 

ένστασης της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της 

αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989. 

Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του 

παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπό-

μενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. Το παρά-

βολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμ-

φωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989. 

  

19. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

19.1. Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει τον διαγωνισμό με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, 

μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού: 

α) εάν η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφορών είτε λόγω απόρρι-

ψης όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, ή συμμετεχόντων, 

β) εάν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης. 

19.2. Η ΡΑΕ μπορεί, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, να ματαιώσει με ειδικά 

αιτιολογημένη απόφασης της το Διαγωνισμό, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, κατά την 

κρίση της, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,   

 β) εάν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθε-

σης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει 

πλέον την ΡΑΕ   

γ) αν λόγω ανωτέρω βίας δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  

 δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,   

 ε) λόγω λήξης του ανώτατου προβλεπόμενου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος των προ-

σφορών με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016.  
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στ) για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προ-

στασίας του περιβάλλοντος.   

19.3. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις ως 

άνω παραγράφους 1 και 2, η ΡΑΕ ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης για 

ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της 

σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα.  

19.4. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας η 

ΡΑΕ μπορεί, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, να ακυρώσει μερικώς τη δια-

δικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή 

της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

19.5. Η ΡΑΕ διατηρεί επίσης το δικαίωμα, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, να 

αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση του διαγωνισμού, και την επανάληψη οποιασ-

δήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της.    

 

20. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

20.1 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εί-

κοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης της ανα-

θέτουσας αρχής, να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας τα α-

ναφερόμενα στην ειδική πρόσκληση δικαιολογητικά καθώς και τα παρακάτω στοιχεία: 

 α) πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. 

β) την εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις 

εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 

ΦΠΑ και καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις όλους τους όρους της σύμβασης και 

κάθε απαίτηση της ΡΑΕ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα από τον συνολικό συμβατικό χρόνο,  επιστρέφεται δε 

στο σύνολο της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του 

αντικειμένου της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στη περίπτωση πα-

ράβασης των όρων της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να εκδίδεται από 

τα ιδρύματα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και περιλαμ-

βάνει κατ΄ ελάχιστο τα  στοιχεία που αναφέρονται στη παρ. 4 του άρθρου 72 του ν. 

4412/2016. 
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 20.2. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μέσα 

στην ταχθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρ-

χής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 16 της παρούσας 

για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη προσφορά με τη χαμηλότερη 

τιμή. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφω-

νητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 

19.1 της παρούσας. 

20.3. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος δηλώνει εγγράφως την έδρα και την α-

κριβή διεύθυνσή του. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβικής σύμβασης κάθε 

μεταβολή των στοιχείων αυτών δηλώνεται υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στη 

ΡΑΕ, διαφορετικά κάθε κοινοποίηση που γίνεται στη παλιότερη διεύθυνση που έχει δη-

λώσει ο Ανάδοχος, επιφέρει όλα τα νόμιμα αποτελέσματα.  

20.4. Ο Ανάδοχος δηλώνει εγγράφως κατά την υπογραφή της σύμβασης εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο για την παραλαβή των εγγράφων, κάτοικο της έδρας της ΡΑΕ, το οποίο εγκρί-

νεται από τη ΡΑΕ. Η δήλωση του Αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση και του εξουσιο-

δοτημένου προσώπου ότι αποδέχεται το γενόμενο διορισμό του. Κάθε κοινοποίηση προς 

αυτόν θεωρείται ότι γίνεται προς τον Ανάδοχο. Αντικατάσταση του προσώπου αυτού 

είναι δυνατή με ανάλογη εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας.  Η αντικατάσταση ισχύει 

μόνο μετά τη αποδοχή του νέου προσώπου από τη ΡΑΕ.  

20.5 Η σύμβαση που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για 

την υλοποίηση του έργου καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλο-

μένων μερών, καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση την απόφαση κατακύρωσης, 

τους όρους της παρούσας διακήρυξης και την προσφορά του Αναδόχου.   

21.  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

21.1 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση 

αυτής διενεργείται από την υπηρεσία ή την επιτροπή που ορίζεται με απόφασης της 

αναθέτουσας αρχής. Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας και ειδικότερα από τον υπεύθυνο 

Μηχανικό από πλευράς ΡΑΕ, τον Υπόλογο Συντήρησης. Η ανωτέρω υπηρεσία/επι-

τροπή εισηγείται στη ΡΑΕ για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέ-

λεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ανα-

δόχου, 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 
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διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του 

ν.4412/2016. 

   21.2  Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της 

σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Τα καθήκοντα 

του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμ-

βασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμ-

βασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευ-

θύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση 

της σύμβασης. 

   21.3  Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο 

ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της 

σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έ-

κτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. 

Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώ-

σει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται 

στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από 

τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του απο-

τελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή 

παραλαβής. 

21.4  Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται τμηματικά, ανά ημερολογιακό μήνα, 

από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της ΡΑΕ με τη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής 

παραλαβής.  

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υπηρεσιών ελέγχεται η συμφωνία τους με τους 

όρους της σύμβασης και τα οριζόμενα στο Παράρτημα II και IIΙ της παρούσας, μπορεί 

δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.  

21.5. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, 

που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 

γνωμοδοτεί. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 219 του ν. 

4412/2016.   
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22. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η οριστική παραλαβή του έργου πραγματοποιείται με πρωτόκολλο Ολοκλήρωσης και 

Οριστικής Παραλαβής του Έργου, που εκδίδεται, το αργότερο, εντός τριάντα (30) ημε-

ρών από την υποβολή της τελευταίας έκθεσης απολογισμού υπηρεσιών, με το οποίο πι-

στοποιείται και η λήξη της Σύμβασης. Το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής των υπη-

ρεσιών του Αναδόχου, είναι απαραίτητο για την επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής 

Καλής Εκτέλεσης. 

 

23. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

23.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε μηνιαία βάση από την αρμόδια υπηρεσία της 

Αρχής, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.  

23.2. Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής για την εξόφληση της μηνιαίας παρασχεθείσας 

υπηρεσίας είναι:  

α) μηνιαίο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών, το οποίο συντάσ-

σεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της ΡΑΕ.  

β) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αναδόχου για εργασίες δεδουλευμένες προηγούμενου μήνα,  

γ) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας  

δ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  

ε) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διε-

νεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης.  

23.3. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμ-

φωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υ-

πηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 

βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α)  Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρα-

τήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Α-

νεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ι-

σχύει).  
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β)  Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

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

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 

3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.  

γ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος αξίας 8 % επί του καθαρού ποσού.  

23.4.Τα τιμολόγια θα εκδίδονται στο όνομα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), Α.Φ.Μ. 

099441906 και Δ.Ο.Υ. Α’ ΑΘΗΝΩΝ και η εξόφλησή τους θα γίνεται σε ευρώ, στην 

Ελλάδα 

23.5 Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του τιμήματος κατά τα ως άνω από την Αναθέ-

τουσα Αρχή, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει επιπρόσθετη αποζημίωση, ή να υπα-

ναχωρήσει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

 

24. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ο ανάδοχος πρέπει να μεριμνά για την ασφάλεια και την τήρηση του απορρήτου των δε-

δομένων της Αρχής, καθώς και την τήρηση όλων των όρων της πολιτικής και των υποδεί-

ξεων ασφαλείας της αναθέτουσας αρχής. 

25.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

α) Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να χειρίζεται με απόλυτη εχεμύθεια, κάθε 

πληροφορία σχετική με την αναθέτουσα αρχή και των μελών της. Αυτή η υποχρέωση 

δεσμεύει και το προσωπικό του αναδόχου, για το οποίο ο ανάδοχος ευθύνεται αποκλει-

στικά. 

β) Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον ανάδοχο να αντικαταστήσει, χωρίς 

καμία επιπλέον επιβάρυνση για αυτήν, συγκεκριμένο μέρος του Έργου που έχει αποδει-

χθεί ακατάλληλο, εξαιτίας πλημμελούς εκπλήρωσης του Έργου από τον ανάδοχο. 

γ) Ο ανάδοχος οφείλει καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου αλλά και μετά το πέρας 

αυτού να μην δημοσιοποιήσει με κανένα τρόπο, στοιχεία και πληροφορίες που θα συγκε-

ντρώσει κατά την εκτέλεση του Έργου και να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και να φυλάσσει 
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ασφαλώς, τα έγγραφα και όποιο άλλο εμπιστευτικό υλικό του χορηγεί η αναθέτουσα 

αρχή. 

δ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατά-

ξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 

στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υ-

ποχρεώσεων 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. 

ε) Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους των προσφερόντων την πλήρη α-

ποδοχή των όρων της παρούσης. Περαιτέρω λεπτομέρειες που αφορούν στις υποχρεώσεις 

του αναδόχου, στον τρόπο εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας και στον τρόπο πληρωμής 

θα περιγραφούν στη σύμβαση μεταξύ αναδόχου και Αρχής. 

 

26. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟ-

ΜΕΝΟΥΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

26.1. Το πρωτότυπο κείμενο της παρούσας, στην Ελληνική γλώσσα, έχει αναρτηθεί στον Πί-

νακα Ανακοινώσεων της ΡΑΕ επί της οδού Πειραιώς 132, στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ 

(www.rae.gr), στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

26.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της διακήρυ-

ξης του παρόντος διαγωνισμού, υποβάλλοντας γραπτές ερωτήσεις στην Επιτροπή Δια-

γωνισμού της ΡΑΕ, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας υπο-

βολής των προσφορών. Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις 

που θα υποβληθούν μέχρι και τέσσερις (4) ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας υπο-

βολής των προσφορών. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να επικαλεσθεί προφορικές α-

παντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. 

 Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) προς τη διεύθυνση info@rae.gr, χωρίς όμως η δυνα-

τότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους από την υποχρέωση να υποβάλουν τα ε-

ρωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην ως άνω οριζόμενη 
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προθεσμία. Η Επιτροπή Διαγωνισμού δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υ-

ποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

26.3 Παροχή σχετικών πληροφοριών: Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας, τηλ. επικοινωνίας: 210-

3727036, αρμόδιος κος Βρέκα για θέματα τεχνικής προσφοράς,  και κα Νατάσσα Μπα-

ξεβανάκη τηλ 210-3727426 για λοιπά θέματα διαγωνισμού. 

 

                     ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΕ 

 

                                                                    

       Επικ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας   

            Πρόεδρος ΡΑΕ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Οι εργασίες συντήρησης αφορούν τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό στις εγκαταστά-

σεις του νέου κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες  της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 

(ΡΑΕ), στο ακίνητο της οδού Πειραιώς 132, Αθήνα και συγκεκριμένα : 

 

▪ Όλους τους υπέργειους ορόφους γραφείων από 1ο έως και 7ο και οι απολήξεις των 

κλιμακοστασίων  

▪ Τους χώρους 1ου υπογείου που ανήκουν αποκλειστικά στη ΡΑΕ (Λεβητοστάσιο, χώροι 

Η/Ζ, UPS, ΓΠΧΤ, κλιμακοστάσια και αποθήκες και αρχεία). 

▪ Το 5ο υπόγειο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για χώρο στάθμευσης από τη ΡΑΕ. 

▪ Τις εισόδους του κτιρίου της ΡΑΕ στο ισόγειο. 

▪ Το δώμα, τις ταράτσες και τα επιμέρους αίθρια και μπαλκόνια του κτιρίου. 

▪ Τον υπαίθριο χώρο στάθμευσης των επισκεπτών, τον περιβάλλοντα χώρο εξωτερικά 

του κτιρίου και τα τμήματα που χρησιμοποίει σε αποκλειστικότητα η ΡΑΕ (φωτισμός 

ανάδειξης κτιρίου, εγκαταστάσεις μετρητή και σωληνώσεων αερίου) 

 

Αναλυτικότερα, υποχρέωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ συντήρησης είναι να συντηρεί τον η-

λεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του κτηρίου αυστηρά σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

και το ετήσιο πρόγραμμα συντήρησης το οποίο ορίζει ο κατασκευαστής ή εγκαταστά-

της του εκάστοτε εξοπλισμού, να υποστηρίζει λειτουργικά, να εντοπίζει και να επι-

σκευάζει πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικές βλάβες σε συνεργασία με τον υπεύ-

θυνο μηχανικό (ΥΠΟΛΟΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) από πλευράς ΡΑΕ, όλες τις εγκαταστά-

σεις του κτιρίου που ενδεικτικά περιγράφονται παρακάτω: 
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       Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1. ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 

a. Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες ΚΚΜ(τακτικές συντηρήσεις, τακτικές και έ-

κτακτες επισκευές, παρακολούθηση και ρυθμίσεις μέσω BMS Honeywell) 

b. Κλιματιστικά fancoil οροφής Trane (τακτικές συντηρήσεις, καθαρισμός φίλτρων 

και στοιχείων, τακτικές και έκτακτες επισκευές, παρακολούθηση και ρυθμίσεις μέσω 

BMS Trane) 

c. Κλιματιστικά VRV – Split - Close Control (τακτικές συντηρήσεις, καθαρισμός 

φίλτρων και στοιχείων, τακτικές και έκτακτες επισκευές) 

d. Δίκτυα σωληνώσεων κλιματισμού (έλεγχοι, ρυθμίσεις βανών, εξαερώσεις, επι-

σκευές διαρροών, αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων) 

e. Αεραγωγοί (ρυθμίσεις και καθαρισμός στομίων) 

f. Fan εξαερισμού (έλεγχοι καλής λειτουργίας μοτέρ, ιμάντες, καθαρισμοί, παρακο-

λούθηση και ρυθμίσεις μέσω BMS Honeywell) 

g. Ψυχροστάσιο (ψυκτικές μονάδες, κυκλοφορητές, δοχείο διαστολής, κυκλώματα, όρ-

γανα, αισθητήρια θερμοκρασιών, εξαερώσεις, ρυθμίσεις, πλήρωση δικτύου, τακτικές 

συντηρήσεις, τακτικές και έκτακτες επισκευές, παρακολούθηση και ρυθμίσεις μέσω 

BMS Honeywell) 

h. Λεβητοστάσιο (καυστήρες, λέβητες, κυκλοφορητές, κολεκτέρ, τρίοδες, δοχεία δια-

στολής, καθαρισμός, ρυθμίσεις, εξαερώσεις, τακτικές συντηρήσεις, μετρήσεις καυ-

σαερίων, τακτικές και έκτακτες επισκευές, παρακολούθηση και ρυθμίσεις μέσω BMS 

Honeywell) 

i. Συστήματα BMS Honeywell-Trane (έλεγχοι ορθής λειτουργίας των εγκαταστά-

σεων ψύξης-θέρμανσης, λοιπού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, χρονοπρογράμ-

ματα λειτουργίας, τακτικές συντηρήσεις, τακτικές και έκτακτες επισκευές) 
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2. ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ-ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ 

a. Δίκτυο ύδρευσης (έλεγχος και αποκατάσταση βλαβών και διαρροών, έλεγχοι καλής 

λειτουργίας υδραυλικού εξοπλισμού σε κουζίνες και WC) 

b. Ταχυθερμοσίφωνες (έλεγχοι καλής λειτουργίας και συντήρηση ηλεκτρικών ταχυ-

θερμοσιφώνων νερού στα WC) 

c. Αποχετεύσεις και υδρορροές (αποφράξεις, τακτικοί καθαρισμοί, αποχετεύσεων και 

υδρορροών σε αίθρια και μπαλκόνια, καθαρισμοί φρεατίων και σχαρών) 

d. Πυροσβεστικό συγκρότημα (έλεγχοι και τακτικές συντηρήσεις του συγκροτήματος, 

jokey, μεγάλες ηλεκτροκίνητες αντλίες, δεξαμενή νερού, παρακολούθηση και ρυθμί-

σεις μέσω BMS Honeywell). 

e. Δίκτυα σωληνώσεων πυρόσβεσης (επισκευές διαρροών, αντικατάσταση φθαρμένων 

εξαρτημάτων, συνδέσμων στα δίκτυα νερού των sprinklers πυροσβεστικών φωλεών, 

έλεγχος πιέσεων δικτύου). 

f. Πυροσβεστήρες χειρός και οροφής (Τακτικές συντηρήσεις, αναγομώσεις και υ-

δραυλικές δοκιμές των πυροσβεστήρων Pa, CO2, H2O) 

g. Συστήματα αυτόματης κατάσβεσης (τακτικές συντηρήσεις συστημάτων κατάσβε-

σης, έλεγχοι φιαλών FM 200, CO2, ξηράς κόνεως, δοκιμές, αποκατάσταση βλαβών 

και σφαλμάτων σε επιμέρους και κεντρικά πάνελ, συσσωρευτές). 

h. Είδη κρουνοποιΐας (έλεγχοι και συντήρηση υδραυλικών υποδοχέων) 

i. Αντλίες όμβριων, υδροφόρου ορίζοντα – γεωθερμίας (έλεγχοι καλής λειτουργίας, 

τακτικές και έκτακτες επισκευές) 

 

 

3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ 

 

 

a. Υποσταθμός Μέσης Τάσης Καταναλωτή (τακτικές συντηρήσεις, έκτακτες και τα-

κτικές επισκευές, έλεγχοι καλής λειτουργίας εξαερισμού χώρων) 

b. Πεδία Μέσης Τάσης  Κτιρίου (τακτικές συντηρήσεις, έκτακτες και τακτικές επι-

σκευές) 

c. Μετασχηματιστής ΜΤ Κτιρίου (τακτικές συντηρήσεις, έκτακτες και τακτικές επι-

σκευές) 

d. Γενικά Πεδία Χαμηλής Τάσης Κτιρίου (τακτικές συντηρήσεις, έκτακτες και τακτι-

κές επισκευές, καθαρισμοί) 

e. Γενικοί Πίνακες ΡΑΕ (έλεγχοι καλής λειτουργίας μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας, 

τακτικές συντηρήσεις, έκτακτες και τακτικές επισκευές, καθαρισμοί) 
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f. Μονάδες UPS (τακτικές συντηρήσεις, έκτακτες και τακτικές επισκευές, έλεγχοι κα-

λής λειτουργίας κλιματισμού και εξαερισμού χώρων) 

g. Η/Ζ (τακτικές συντηρήσεις, έλεγχοι καλής λειτουργίας-δοκιμές, έκτακτες και τακτι-

κές επισκευές). 

h. Πίνακες ορόφων (τακτικές και έκτακτες συντηρήσεις, καθαρισμοί, συσφίξεις, αντι-

κατάσταση φθαρμένου υλικού).  

i. Διακόπτες και ρευματοδότες (επισκευές, αλλαγές θέσης, προσθήκες, επεκτάσεις, 

αντικατάσταση, έλεγχοι καλής λειτουργίας αισθητηρίων κίνησης) 

j. Φωτισμός Κτιρίου (έλεγχοι και αντικαταστάσεις καμένων λαμπτήρων, έλεγχοι κα-

λής λειτουργίας αισθητήρων κίνησης, αποκατάσταση βλαβών, ρυθμίσεις χρονοπρο-

γραμμάτων λειτουργίας μέσω BMS Honeywell) 

k. Εξωτερικός φωτισμός (έλεγχοι καλής λειτουργίας, αντικαταστάσεις λαμπτήρων, ε-

πισκευή φωτιστικών) 

 

4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ 

a. Πυρανίχνευση - Κατάσβεση – Ανίχνευση CO 

i. Κεφαλές πυρανίχνευσης, κόκκινα μπουτόν πυρασφάλειας, αισθητήρια CO, φιάλες 

FM200 και CO2 (έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός πυρανιχνευτών και άλ-

λων αισθητηρίων, έλεγχος πιέσεων φιαλών) 

ii. Πίνακες, λοιπός εξοπλισμός πυρανίχνευσης - κατάσβεσης (έκτακτες επισκευές, τα-

κτικές και έκτακτες συντηρήσεις, έλεγχοι, δοκιμές).  

 

b. Δομημένη καλωδίωση 

i. Τακτικός έλεγχος παθητικού εξοπλισμού (Racks – καλωδιώσεις – πρίζες – τροφοδο-

τικά κλπ.) 

ii. Επισκευές, αλλαγές θέσης πριζών και θέσεων εργασίας, προσθήκες, επεκτάσεις κλπ 

 

c. Κεντρικά σύστημα ελέγχου εξοπλισμού του κτιρίου (BMS): 

i. BMS Honeywell (έλεγχοι καλής λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 

και συντήρηση οργάνων και συσκευών ελέγχου & εντολών, διαφόρων αισθητηρίων, 

τοπικών και κεντρικών ελεγκτών (controllers, Η/Υ), πίνακες ΑΚΕ ορόφων μαζί με το 

υλικό τους, αναβαθμίσεις συστημάτων, καταγραφές μετρητών, τακτικές και έκτακτες 

συντηρήσεις, υποστήριξη με υλικό και εξαρτήματα) 

ii. BMS Trane (έλεγχοι καλής λειτουργίας των μονάδων fcu, τακτικές και έκτακτες συ-

ντηρήσεις του συστήματος και των controllers, αναβαθμήσεις, ρυθμίσεις χρονοπρο-

γραμμάτων και θερμοκρασιών, έκτακτες επισκευές, υποστήριξη με υλικό και εξαρτή-

ματα) 
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5. ΛΟΙΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ 

a. Access Control (τακτικές συντηρήσεις και έλεγχοι καλής λειτουργίας καραταναγνω-

στών, μαγνητών, κομβίων, τροφοδοτικών, συσσωρευτών και επιμέρους πινάκων)  

b. CCTV (τακτικές συντηρήσεις και έλεγχοι καλής λειτουργίας καμερών, τροφοδοτι-

κών και συσκευών καταγραφής)  

c. Συστήματα ασφαλείας (έλεγχοι καλής λειτουργίας εξοπλισμού, έλεγχος και αντικα-

τάσταση συσσωρευτών, τακτικές συντηρήσεις) 

d. Αυτοματισμός σε μπάρες parking και ρολά γκαραζοπορτών  

 

6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ  

 

a. Συντήρηση φυτών περιμετρικά του κτιρίου και στα επιμέρους αίθρια (τακτικές 
συντηρήσεις, κλάδεμα και αποψίλωση, καταπολέμηση ζιζανίων και ασθενειών, κα-
θαρισμός παρτεριών, λίπανση). 

b. Αρδευτικό σύστημα (τακτικές συντηρήσεις, εξοπλισμός ποτίσματος, έλεγχοι και 
ρυθμίσεις χρονοπρογραμμάτων ποτίσματος, φρεάτια κτλ.) 

c. Απεντόμωση – μυοκτονία (εφαρμογές απολύμανσης, δολωματικοί σταθμοί κτλ.) 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να διαθέτει, εφόσον απαιτηθεί, το αναφερόμενο παρακάτω Τε-

χνικό Προσωπικό, κατ’ ελάχιστο, καθώς και το κατά τις περιστάσεις πρόσθετο, που θα απαι-

τηθεί για την αντιμετώπιση των πάσης φύσεως προβλημάτων συντήρησης  και εξασφάλισης 

της απρόσκοπτης λειτουργίας του κτιρίου. Το κατωτέρω προσωπικό προσλαμβάνεται και α-

μείβεται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, ο οποίος και υποχρεούται να το ασφαλίσει στα προβλεπόμενα 

από το νόμο ασφαλιστικά ταμεία, ευθυνόμενος αυτός μόνος έναντι παντός, για αποζημίωση 

εξ οποιουδήποτε ατυχήματος σε πρόσωπα ή πράγματα συμβεί κατά την εκτέλεση των εργα-

σιών συντήρησης. 

 

 

Ι. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

Το προς απασχόληση προτεινόμενο προσωπικό, οι ώρες που θα πρέπει να μπορεί να είναι 

διαθέσιμο, καθώς και τα ενδεικτικά αναλώσιμα υλικά, αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες:  

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

 

1. Μηχ/γος – Ηλ/γος Α.Ε.Ι  

      υπεύθυνος έργου συντήρησης     

                                    

Επίβλεψη λειτουργίας  1/2 ημέρα / μήνα, και 

σε περιπτώσεις μεγάλων βλαβών ή έκτακτων 

επιθεωρήσεων.  
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2. Ηλεκτρολόγος τεχνίτης με ά-

δεια ΣΤ’ κατηγορίας.                                   

Παρουσία στο κτίριο 8 ωρών (8π.μ – 16μ.μ) 

κατά τις  εργάσιμες  ημέρες. 

 

  

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

 

• Ηλεκτρολόγος τεχνίτης με ά-

δεια ΣΤ’ κατηγορίας.                                   

Κατόπιν  κλήσεως  

 

• Βοηθός ηλεκτρολόγος                                                         Κατόπιν  κλήσεως   

• Υδραυλικός τεχνίτης                                                            Κατόπιν  κλήσεως  

• Βοηθός υδραυλικού τεχνίτη                                                 Κατόπιν  κλήσεως  

• Τεχνίτης οικοδόμος                                                              Κατόπιν  κλήσεως  

• Βοηθός τεχνίτη οικοδόμου                                                   Κατόπιν  κλήσεως  

  

ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, εφόσον δεν έχει τη δυνατότητα να παρέχει ο ίδιος τις παρακάτω υπηρεσίες,  

υποχρεούται να συνεργάζεται με εξειδικευμένες εταιρείες (το όνομα των οποίων θα γνωστο-

ποιήσει στη ΡΑΕ με την υπογραφή της σύμβασης, για τα  συστήματα της εγκατάστασης που 

αναφέρονται παρακάτω και να συνάπτει συμβάσεις με αυτές, όπου θα καθορίζονται επακρι-

βώς τα καθήκοντά τους, καθώς και η αμοιβή τους, η οποία και θα επιβαρύνει αποκλειστικά 

και μόνο τον ΑΝΑΔΟΧΟ: 

 

• Καυστήρων φυσικού αερίου (τακτική συντήρηση, βλάβες). 

• Πυρανίχνευσης του κτιρίου, και τοπικής ανίχνευσης-κατάσβεσης με  FM200 κλπ (τακτική 

συντήρηση, βλάβες) 

• CCTV, συστημάτων ασφαλείας, access control κλπ. (τακτική συντήρηση, βλάβες) 

• BMS κτιρίου  

• Ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. 

• UPS 

• Έλεγχοι/αναγομώσεις φορητών μέσων πυρόσβεσης 

 

 

Όλα τα συνεργεία – υπεργολάβοι που θα χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση θα πρέπει να 

είναι πιστοποιημένοι από τους αρμόδιους φορείς και να έχουν εμπειρία στην κατασκευή και 

συντήρηση αντίστοιχων εγκαταστάσεων, καθώς και όλα τα κατά νόμο απαραίτητα πτυχία και 

άδειες, ενώ θα εκδίδουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συντήρησης και καλής λειτουργίας, τα 

οποία και θα παραδίδει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ στον ΥΠΟΛΟΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ σε τακτά χρονικά 

διαστήματα. 
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ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ 

 

Αναλώσιμα Υλικά Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων : Ο Ανάδοχος Συντηρητής υποχρεούται 

να διαθέτει, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, κάθε αναλώσιμο υλικό που απαιτείται για την συ-

νήθη συντήρηση, την καλή λειτουργία και τις επισκευές μικρής έκτασης των συντηρουμένων 

Η/Μ εγκαταστάσεων. Τα αναλώσιμα υλικά συντήρησης, η αξία των οποίων περιλαμβάνεται 

στο οικονομικό αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης, είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 

τα εξής: 

Μικρουλικά ηλεκτρολογικής συντήρησης, ασφάλειες & μικροαυτόματοι, ενδεικτικές λυ-

χνίες,καλώδια μικρού μήκους, μονωτικές ταινίες, δεματικά καλωδίων, κλπ. 

 Μπαταρίες συστημάτων ασφαλείας όπως πυρανίχνευση, συναγερμός και φωτισμός ασφα-

λείας. 

 Συρµατόβουρτσες και λοιπές βούρτσες και πανιά για τη συντήρηση και τον καθαρισμό των 

συσκευών και τα πάσης φύσεως προϊόντα καθαρισμού, σαπούνια, σκόνες και απορρυπαντικά. 

 Πιστοποιημένα χημικά καθαρισμού φίλτρων και στοιχείων κλιματιστικών μονάδων. 

 Στεγανοποιητικά παρεµβύσµατα, σύνδεσμοι και συνδέσεις αγωγών, βαλβίδων και συνδε-

τήριων. 

 Στεγανοποιητικά και αδιαβροχοποιητικά προϊόντα πάσης φύσεως, τριχιά, τεφλόν, φλάντζες, 

στόκος, σιλικόνες, συνδετήρια βαλβίδων, υλικά παρεμβυσμάτων, λαστιχάκια, κόλλες πάσης 

φύσεως. 

 Τυποποιημένοι κοχλίες και βίδες, ρακόρ, επεκτάσεις, συστολές, διαστολές, τάπες, καθώς 

και 

τυποποιημένα εξαρτήματα για κρουνούς αποστράγγισης ή βαλβίδες εξαέρωσης. 

 Μίνιο και αντισκωριακές βαφές για την αποκατάσταση φθορών βαμμένων επιφανειών. 

 Ιμάντες. 

 Φίλτρα αέρα, λαδιού και καυσίμου. 

 Λάδια, γράσα και λιπαντικά τυποποιημένης ποιότητας. 

 Μικροποσότητες ψυκτικών υγρών και ψυκτέλαια. 

 Γόμωση πυροσβεστήρων πάσης φύσεως. 

 

 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται επίσης να διατηρεί, επί τόπου του έργου, κατάλογο με το υπάρ-

χον απόθεμα ανταλλακτικών αναλώσιμων και υλικών για την άμεση αντιμετώπιση τεχνικών 

προβλημάτων, που διατηρεί στο χώρο αποθήκης. 

 

 

IV. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

Το  προσωπικό συντήρησης που θα χρησιμοποιηθεί από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, θα έχει τις ακόλου-

θες αρμοδιότητες:  

1.1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ: ΔΙΠΛΟΜΑΤΟΥΧΟΣ Α.Ε.Ι.  

 

- Είναι επικεφαλής Διευθύνων και υπεύθυνος της ομάδας συντήρησης του κτιρίου δηλαδή  του 

μονίμου προσωπικού και των εξωτερικών συνεργατών του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

  

- Βρίσκεται σε μερική απασχόληση με το έργο, είτε κατά την διάρκεια του κανονικού ωραρίου 

του, είτε εκτάκτως εφόσον προκύψουν ζητήματα ή ανάγκες παρουσίας του. 

20PROC007606883 2020-11-06



49 

 

 

- Παρακολουθεί, συντονίζει και καθοδηγεί, μέσω και των βοηθών του, το πρόγραμμα τακτικής 

συντήρησης, αναφέρεται απ’ ευθείας στον ΥΠΟΛΟΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΡΑΕ) και καθορίζει 

σε συνεργασία με αυτόν τις προτεραιότητες και τις ανάγκες επέμβασης. Επίσης ενημερώνει 

γραπτώς τον Ενεργειακό Υπεύθυνο της ΡΑΕ για όλα τα ζητήματα με ενεργειακό ενδιαφέρον. 

 

1.2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 

 

Απασχολείται ένας τεχνίτης αδειούχος ΣΤ’ τάξης και  έχει σαν αντικείμενο απασχόλησης (εν-

δεικτικά): 

 

- Την τακτική συντήρηση του κτιρίου (αλλαγές λαμπτήρων, επισκευές, έλεγχοι πινάκων και 

πεδίων, αντικατάσταση εξαρτημάτων, καθαρισμός φίλτρων, έλεγχοι καλής λειτουργίας εξο-

πλισμού κλπ.) 

- Την αντιμετώπιση εκτάκτων προβλημάτων και βλαβών των ηλεκτρολογικών εγκαταστά-

σεων. 

- Την λειτουργική υποστήριξη και παρακολούθηση των ειδικών συστημάτων του κτιρίου, ό-

πως ACCESS CONTROL, BMS, συστήματα πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, ασφαλείας, 

CCTV, οπτικοακουστικά συστήματα  κλπ. 

 

- Αναφέρεται στον υπεύθυνο συντήρησης, και ενημερώνει τον ΥΠΟΛΟΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

(ΡΑΕ) είτε με την συγκέντρωση και καταγραφή των απαιτούμενων στοιχείων τακτικής συντή-

ρησης, είτε ως συντονιστής συνεργείων σε έκτακτες περιπτώσεις.  

 

1.3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Το προσωπικό  για  την  προληπτική  συντήρηση του  αναδόχου ή  υπεργολάβου του, θα  

επισκέπτεται  το  κτίριο  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες, σύμφωνα με  τις απαιτήσεις του  

προγράμματος προληπτικής  συντήρησης. 

 

1.4. ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων θα  είναι στην  διάθεση της ΡΑΕ το  αργότερο εντός τριών  

ωρών, μετά  από  κλήση  στο  κέντρο  βλαβών, σε  περίπτωση έκτακτης  βλάβης, ή  κατόπιν  

συμφωνίας με  το  κέντρο βλαβών ή  τον  υπεύθυνο  μηχανικό για  την  εκτέλεση  προγραμ-

ματισμένων  εργασιών. 

 

 

V. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

 

 

 
Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Α.1. 
 

α) 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (KKM)  
 

Κάθε 15 μέρες 

 

 

Έλεγχος καλής λειτουργίας απαγωγής και προσαγωγής νω-

πού αέρα. 
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β) 

γ) 
 

 

Έλεγχος καλής λειτουργίας κινητήρων και inverter. 

Ρυθμίσεις βανών, τριόδων, καθαρισμός φίλτρων και στοι-

χείων, έλεγχος ιμάντων. 

 

Μηνιαία 

Κάθε 3 μήνες 

 

 

Α.2. 

 
α) 

 

 

 

 

 

 

β) 

γ) 

δ) 

ε) 

στ) 

 

 

ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟ  

 

6-μηνη 

 

 

 

 

 

 

Μηνιαία 

Μηνιαία 

Μηνιαία 

Μηνιαία 

Κατά περίοδο  

(κατά την περίοδο λειτουργίας) 

Τακτική γενική συντήρηση ψυκτών Carrier    

    έλεγχος συμπιεστών 

    καθαρισμός στοιχείων 

    αμπερομέτρηση 

    στάθμη λαδιών 

    καθαρισμός συμπυκνωτών 

    έλεγχος κυκλοφορητών 

Έλεγχος σωληνώσεων 

Έλεγχος οργάνων και αισθητηρίων 

Ρυθμίσεις βανών 

Εξαερώσεις 

Μεταγωγές κτλ. 

Α.3.     
       

      α) 

     β) 

     γ) 

     δ) 

 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΤΟΝΩΣΕΩΣ 
VRV – Split - Close Control 

 
 

Κάθε 15 μέρες 
Μηνιαία 
Κάθε 3 μήνες 
Κάθε 6 μήνες 

Έλεγχος καλής λειτουργίας 
Έλεγχος καλής λειτουργίας και ρυθμίσεις θερμοκρασιών 
Καθαρισμός φίλτρων κτλ. 
Τακτική γενική συντήρηση  
 

Α.4.            
      α) 
      β) 

FAN COILS  
 Μηνιαία 
6-μηνη 

Έλεγχος καλής λειτουργίας 
Καθαρισμός φίλτρων, στοιχείων και περιβλήματος, ρυθ-
μίσεις, γενικοί έλεγχοι καλής λειτουργίας. 
 

Α.5.               
      α) 
      β) 
      γ) 
      δ) 

ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ  

6-μηνη 
Μηνιαία 
Όταν Απαιτείται 
Όταν Απαιτείται 

Γενικός έλεγχος δικτύου 

Έλεγχος διαρροών κλπ. 

Ρυθμίσεις βανών 

Εξαερώσεις 

 

Α.6. 

 

     α) 

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ  
 

Όταν Απαιτείται 
Ρυθμίσεις στομίων 

Α.7. 
 

α) 
β) 
γ) 
δ) 
ε) 

στ) 
ζ) 
 

η) 

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ  

 

Νομοθεσία 
Νομοθεσία/Μηνιαία 
Ημερήσια 
Μηνιαία 
Μηνιαία 
Κάθε 15 μέρες 
Μηνιαία 
 
Ημερήσια 

(κατά την περίοδο λειτουργίας) 

Καθαρισμός λεβήτων 

Ρύθμιση και έλεγχος καυστήρων αερίου 

Έλεγχος κυκλοφορητών 

Έλεγχος τριόδων 

Έλεγχος εγκαταστάσεων φυσικού αερίου 

Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα 

Έλεγχος αντλιών διανομής, σωληνώσεων, βανών, μονώ-

σεων, διατάξεων πλήρωσης, δοχεία διαστολής κλπ. 

Έλεγχος καλής λειτουργίας 
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Α.8. 

 

 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΑΓΩΓΗΣ  

 

Μηνιαία Έλεγχος καλής λειτουργίας κεντρικών και τοπικών ανεμι-
στήρων προσαγωγής και απόρριψης, δικτύων αεραγω-
γών, στομίων κτλ. 
 

Α.9. 
 

     α) 

     β) 

 

 

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ  
Μηνιαία 

Μηνιαία 

Έλεγχος καλής λειτουργίας 
Έλεγχος κλιματιστικών μονάδων με τα παρελκόμενα αυ-
τών (φίλτρα, στοιχεία (ανεμιστήρες προσαγωγής-απόρρι-
ψης, αυτοματισμοί), δίκτυα αεραγωγών (προσαγωγής, ε-
πιστροφής, λήψεως νωπού αέρα και απόρριψης), σωλη-
νώσεων, βάνες, στόμια κλπ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Α/Α ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Β.1. Έλεγχος διαρροών σωληνώσεων και επεμβάσεις αποκα-
τάστασης βλαβών (διακόπτες, μπαταρίες, κρουνοί κλπ.) 

Μηνιαία 

Β.2. Έλεγχος καλής λειτουργίας εγκαταστάσεων ακαθάρτων 
και λυμάτων (σωληνώσεις, καθαρισμοί φρεατίων, απο-
καταστάσεις βλαβών, αντικατάσταση υλικών κλπ.) 

Μηνιαία 

Β.3. Έλεγχος καλής λειτουργίας εγκαταστάσεων ομβρίων 
(σωληνώσεις, στραγγιστήρες, καθαρισμοί κλπ.) 
 

Μηνιαία 

Β.4. Έλεγχος καλής λειτουργίας ειδών υγιεινής (λεκάνες, κα-
ζανάκια, νιπτήρες, νεροχύτες κλπ.), αποκατάσταση βλα-
βών, αντικατάσταση υλικών. 
 

Μηνιαία 

Β.5. Έλεγχος καλής λειτουργίας εγκαταστάσεων τροφοδότη-
σης μηχανημάτων (κλιματισμού κλπ.) αποκατάσταση 
βλαβών, αντικατάσταση υλικών. 
 

Μηνιαία 

Β.6. Έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση αντλιοστασίων α-

καθάρτων και λυμάτων. 
Μηνιαία 

Β.7. Έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση ηλεκτρικών 
ταχυθερμοσιφώνων νερού. 

Μηνιαία 
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Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Ή ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ   
 

 

 Γ.1 ΥΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ  

Γ.1.1. Οπτικός ελεγχος καλής λειτουργίας πίνακα Μέσης Τά-
σης 
 

Μηνιαία 
 

Γ.1.2. Οπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας μετασχηματιστή 
 

Μηνιαία 

Γ.1.3. Έλεγχος καλής λειτουργίας πίνακα Χαμηλής Τάσης 
 

Μηνιαία 

Γ.1.4. Έλεγχος καλής λειτουργίας δικτύων διασύνδεσης, αυ-
τοματισμών, αυτοματισμών μετάπτωσης 
 

Διμηνιαία 

 Γ.2 ΗΖ  

Γ.2.1 Έλεγχος – δοκιμή  καλής και αυτόματης λειτουργίας, 
μετά από διακοπή τάσης ΔΕΗ 
 

Μηνιαία 

Γ.2.2. Έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος λίπανσης 
(στάθμης ελαίου, κολάρων, βαλβίδας πιέσεως, οργά-
νου πιέσεως, καθαρισμός υγροποίησης αναθυμιά-
σεων, αλλαγή ελαίου, αλλαγή φίλτρου ελαίου κλπ.) 
 

Ετήσια 

Γ.2.3 Έλεγχος καλής λειτουργίας τροφοδοσίας πετρελαίου 
(στάθμης πετρελαίου, καθαρισμός προφίλτρου, αλ-
λαγή φίλτρου πετρελαίου, αντλίας πετρελαίου κλπ.) 
 

Ετήσια 

Γ.2.4. Έλεγχος καλής λειτουργίας τροφοδοσίας αέρα (καθα-
ρισμός φίλτρου αέρα, αεραγωγών και κολάρων, αλ-
λαγή φίλτρου αέρα κλπ.) 
 

Ετήσια 

Γ.2.5. Έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος υδρόψυξης 
(στάθμης ψυκτικού υγρού, κολάρων, ψυγείου, βαλβί-
δας θερμοκρασίας νερού, ιμάντων, αντλίας ψυκτικού 
υγρού, αλλαγή ψυκτικού υγρού κλπ.) 
 

6-μηνη 

Γ.2.6. Έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος εκκίνησης και 
αυτοματισμού, ηλεκτρικός έλεγχος (έλεγχος υγρών 
και ακροδεκτών μπαταρίας, καλωδιώσεων, συνδέ-
σεων, ιμάντων, βολτόμετρου D.C, ενδεικτικών λυ-
χνιών, μίζας.) 
 

6-μηνη 

Γ.2.7. Έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος ηλεκτρικής ι-
σχύος (συνδέσεων, καλωδιώσεων διακόπτη φορτίου, 
πεδίου ισχύος, βολτομέτρου Α.C, αμπερομέτρου Α.C, 
συχνομέτρου κλπ.) 
 

3-μηνη 

 Γ.3 UPS   
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Γ.3.1. Έλεγχος – δοκιμή  καλής λειτουργίας, μετά από δια-
κοπή τάσης ΔΕΗ 
 

Μηνιαία 

Γ.3.2. Έλεγχος συσσωρευτών 
 

Μηνιαία 

Γ.3.3. Έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος ηλεκτρικής ι-
σχύος (συνδέσεων, καλωδιώσεων, διακοπτών κτλ. 
 

3-μηνη 

Γ.3.4. Τακτικές συντηρήσεις 3 UPS  6-μηνη 

 Γ.4 ΦΩΤΙΣΜΟΣ – ΚΙΝΗΣΗ – ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Γ.4.1. Έλεγχος καλής λειτουργίας του εσωτερικού και εξωτε-
ρικού φωτισμού του κτιρίου, αντικατάσταση λαμπτή-
ρων, μικροεπισκευές, επιδιορθώσεις βραχυκυκλωμά-
των, συντήρηση φωτιστικών σωμάτων (λαμπτήρες, 
ballasts) και επισκευή ή αντικατάσταση αυτών. 
 

Κάθε 15 μέρες 

Γ.4.2. Έλεγχος καλής λειτουργίας ρευματοδοτών (ΔΕΗ – Η/Ζ 
-UPS) 
 

Μηνιαία 

Γ.4.3. Έλεγχος  καλής λειτουργίας ηλεκτρικών πινάκων (κα-
θαρισμοί, μετρήσεις κλπ), επισκευές και αντικαταστά-
σεις υλικών (ασφάλειες, ρελαί κλπ.) 
 

Μηνιαία 

Γ.4.4. Έλεγχος  γειώσεων (πινάκων, γεννήτριας, ασθενών 
ρευμάτων κλπ.) 
 

Μηνιαία 

Γ.4.5. Έλεγχος δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ΔΕΗ 
 

Μηνιαία 

Γ.4.6. Έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των διαφόρων 
μηχανημάτων και συσκευών των ηλεκτρικών 
εγκ/σεων θέρμανσης-αερισμού-κλιματισμού, πυρό-
σβεσης, αντλιοστασίων κλπ. Αποκατάσταση και επι-
σκευές των ηλεκτρικών πινάκων τροφοδοσίας αυτών 
και των αντιστοίχων καλωδιώσεων 
 

Μηνιαία 
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Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Η’ ΣΥ-
ΣΚΕΥΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 Ε. ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ –   ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ  

Ε.1. α) Έλεγχος καλής λειτουργίας πυροσβεστικού συ-
γκροτήματος (αντλιών, πιεστικών δοχείων, ηλεκτρι-
κών πινάκων κλπ.) 
β) Τακτικές συντηρήσεις 
 

Μηνιαία 
 
 
6-μηνη 

Ε.2. Έλεγχος καλής λειτουργίας δικτύων αυτόματης πυ-
ρόσβεσης (sprinklers κλπ.) 
 

Μηνιαία 

Ε.3. Έλεγχος καλής λειτουργίας υδροδοτικού δικτύου 
πυρόσβεσης (σωληνώσεις, πυροσβεστικές φωλιές 
κλπ.) 
 

Μηνιαία 

Ε.4. Έλεγχος καλής λειτουργίας δεξαμενής πυρόσβεσης 
και διατάξεων αυτής 
 

Μηνιαία 

Ε.5. Έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος πυρανίχνευ-
σης (πίνακες, ανιχνευτές, μπουτόν συναγερμού, 
διαφράγματα πυρασφαλείας (Fire Dampers), φαρο-
σειρήνες) 
 

Μηνιαία 

Ε.6. Έλεγχος καλής λειτουργίας φωτισμού ασφαλείας 
 

Διμηνιαία 

ΑΑ ΕΝΔΕΙΞΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Ή ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 Δ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Δ.1. Έλεγχος καλωδιώσεων ασθενών ρευμάτων 
 

3-μηνη 

Δ.2. Παθητικός εξοπλισμός εγκατάστασης δομημένης κα-
λωδίωσης σύμφωνα με την μελέτη και τα σχέδια, δη-
λαδή Racks, Panels, καλωδιώσεις, πρίζες RG 45 κλπ. 
 

 

Δ.3.   
 
α)  β)    
 
γ) 

Κατασταλτική (επανορθωτική) συντήρηση που περι-
λαμβάνει: 
Άρση της βλάβης 
Πιστοποίηση (μετρήσεις) των επισκευαζόμενων συ-
στημάτων 
Αρίθμηση 
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Ε.7. Έλεγχος καλής λειτουργίας διατάξεων αυτόματου 
κλεισίματος πυράντοχων θυρών πυρασφάλειας 
 

Κάθε 15 μέρες 

Ε.8. α) Έλεγχος καλής λειτουργίας συστημάτων αυτόμα-
της κατάσβεσης 
β) Τακτικές συντηρήσεις  
 

Μηνιαία 
 
6-μηνη 

 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α ΚΗΠΟΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Ζ.1. Συντήρηση κήπων  
 

6-μηνη 

Ζ.2. Έλεγχος καλής λειτουργίας εξοπλισμού αυτόματου 
ποτίσματος και ρυθμίσεις χρονοπρογραμμάτων 

6-μηνη 

Ζ.3. Απεντόμωση – Μυοκτονία σε όλους τους κοινόχρη-
στους χώρους, αποθήκες και μηχανοστάσια 

Ετήσια 
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VI. ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να εκπαιδεύει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί από τη 

ΡΑΕ στη σωστή χρήση των εγκαταστάσεων του κτιρίου και κυρίως του κεντρικού συ-

στήματος ελέγχου (BMS). Εάν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν φροντίσει για τη σωστή εκπαίδευση, 

η ΡΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να φροντίσει για την εκπαίδευση από τρίτον μετά από εισή-

γηση του ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Στη περίπτωση αυτή η δαπάνη θα γίνεται σε 

βάρος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

 

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Η’ ΣΥ-
ΣΚΕΥΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 ΣΤ. ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ - ΘΥΡΕΣ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α-
ΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

ΣΤ.1. α) Έλεγχος καλής λειτουργίας-συντήρηση – επι-
σκευές - ρυθμίσεις των κεντρικών και περιφερεια-
κών συστημάτων ACCESS CONTROL του κτιρίου 
β) Τακτικές συντηρήσεις  

Κάθε 15 μέρες 
 
 
 
6-μηνη 

ΣΤ.2. Έλεγχος καλής λειτουργίας θυρών πυρασφάλειας 
(ρυθμίσεις, επισκευές μηχανισμών επαναφοράς 
κλπ.) 
 

Κάθε 15 μέρες 

ΣΤ.3. α) Έλεγχος καλής λειτουργίας καλωδιώσεων και αι-
σθητήρων BMS, αποκατάσταση δυσλειτουργιών, α-
ντικατάσταση υλικών κλπ. 
β) Τακτικές συντηρήσεις 
 

Μηνιαία  
 
 
3-μηνη 

ΣΤ.4. α) Έλεγχος καλής λειτουργίας – συντήρηση – επι-
σκευές – ρυθμίσεις (κάμερες CCTV, monitor, video, 
αισθητήρες, δέσμες υπερύθρων κλπ.) των συστη-
μάτων ασφαλείας του κτιρίου και συστημάτων ε-
λεγχόμενης πρόσβασης. 
β) Τακτικές συντηρήσεις  
 

Μηνιαία 
 
 
 
 
6-μηνη 

ΣΤ.5. Έλεγχος καλής λειτουργίας – συντήρηση – επι-
σκευές – ρυθμίσεις των εγκαταστάσεων πρόσβα-
σης του parking (μπάρες, ηλεκτρικά πετάσματα 
κλπ.) 
 

Μηνιαία 

ΣΤ.6. Έλεγχος καλής λειτουργίας – συντήρηση – επι-
σκευές – ρυθμίσεις των μηχανισμών των εξωτερι-
κών θυρών πρόσβασης στο κτίριο. 

Μηνιαία 

ΣΤ.7. α) Έλεγχος καλής λειτουργίας – συντήρηση – επι-
σκευές – συστημάτων ασφαλείας. 
β) Τακτικές συντηρήσεις 

Μηνιαία 
 
6-μηνη 
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2. Στις παρεχόμενες Υπηρεσίες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ περιλαμβάνεται και η υποστήριξη και 

ευθύνη έναντι των διαφόρων Δημοσίων Υπηρεσιών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ, 

ΕΥΔΑΠ κλπ.), εκτός τυχόν δαπανών που κατά νόμο βαρύνουν τον κύριο του έργου. 

 

3. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να ακολουθεί όλες τις διαδικασίες του Συστήματος Ενερ-

γειακής Διαχείρισης κατά ISO 50001 που διαθέτει η Αρχή. 

 

Στις παρεχόμενες Υπηρεσίες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ περιλαμβάνεται η κοινοποίηση στην Αναθέ-

τουσα του μηνιαίου προγράμματος συντήρησης, των Αρχείων συντήρησης καθώς και Μη-

νιαίες γραπτές αναφορές έκτακτων περιστατικών που αφορούν το αντικείμενο της παρούσας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ(TEΥΔ) 

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

ανάθεσης 

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

διαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [22793] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 132 / ΑΘΗΝΑ / 118 54 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗ 

- Τηλέφωνο: 210-3727426 

- Ηλ. ταχυδρομείο: info@rae.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.rae.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

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

«Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης του κτιρίου της ΡΑΕ» (CPV: 50700000-2) 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [22793] 

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

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : - 

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

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ  

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

αναφέρεται το σύνολο αυτών 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατά-

στασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε 

άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφό-

σον απαιτείται και υπάρχει  

 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυα-

κού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση3; 
 

  

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας εί-

ναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατά-

λογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών 

φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιη-

τικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος 

(προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι:  

 
2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

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

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

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

ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια 

ευρώ. 

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

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

ευρώ. 

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

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

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώκαι/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 
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Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της πα-

ρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, ό-

που απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρό-

ντος μέρους, και σε κάθε περίπτωση συ-

μπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

 

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 

ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό α-

ριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά πε-

ρίπτωση: 

 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστο-

ποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βα-

σίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατά-

λογο4: 

 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

 

 

 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παρά-

σχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατό-

τητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτο-

ντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρό-

σβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιο-

δήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρο-

νικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-

σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-

φων):[……][……][……][……] 

 

 

 

γ) [……] 

 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

 
4 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
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Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικα-

σία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού 

με άλλους5; 

[] Ναι [] Όχι 

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

κονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υ-

πεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδι-

κασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμε-

τέχουσας ένωσης  ή κοινοπραξίας. 

 

α): [……] 

 

 

β): [……] 

 

γ): [……] 

 Απάντηση: 

  

  

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

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρ-

μόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδι-

κασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο·  

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

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

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότη-

τες άλλων οικονομικών φορέων  προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορί-

ζονται στο μέρος IV κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

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

τες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς 

φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

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

είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 

έλεγχο της ποιότητας.  

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

ρέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το μέρος IV για 

κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

  

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

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

Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί 

φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 

εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονο-

μικός φορέας 

Συμπληρώνεται σύμφωνα με τη διακήρυξη  

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 :  

[…] 

 εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής 

αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που 

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

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

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες7 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση8· 

2. δωροδοκία9,10· 

3. απάτη11· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες12· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας13· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων14. 

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

δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

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

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

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

“διαφθορά”. 
10 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

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

της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 

σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο Ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και 

εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου». 

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

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)όπως κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

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

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

επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 

απόφασης-πλαίσιο. 

13 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

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

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το Ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 

166/Α)“Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

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

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των 

θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
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Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδί-

κες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδή-

ποτε προσώπου15 το οποίο είναι μέλος του διοι-

κητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου 

ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφά-

σεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λό-

γους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην ο-

ποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλει-

σμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρο-

νικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]16 

Εάν ναι, αναφέρετε17: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 α-

φορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικα-

στική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρο-

νικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]18 

 
15 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

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

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο 

της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οι-

κονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να απο-

δεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκά-

θαρση»)19; 

[] Ναι [] Όχι  

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

  

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

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
20 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

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

λήφθηκαν.  

20PROC007606883 2020-11-06



69 

 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφά-

λισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πλη-

ρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφά-

λισης21, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία 

είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

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

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

όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
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Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρό-

κειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υπο-

χρεώσεων; 

 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφα-

σης; 

- 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 α-

σφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμε-

νων  κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων 

τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος 

σε δεσμευτικό διακανονισμό για την κατα-

βολή τους ;22 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

 

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

 

Εάν ναι, να αναφερ-

θούν λεπτομερείς πλη-

ροφορίες 

[……] 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

 

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

 

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφο-

ρίες 

[……] 

 

 

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

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

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

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την κα-

ταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής α-

σφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):23 

[……][……][……] 

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

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυό-

τητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελμα-

τικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθε-

τήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του πε-

ριβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δι-

καίου24; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυ-

τοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδή-

ποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις25 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαρι-

στή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριο-

τήτων, 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 οποί-

ους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύ-

ναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 
23 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
24 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
25 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας ε-

θνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με 

τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις26 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-

κτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα; Εάν ναι, να ανα-

φερθούν 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 συμφω-

νίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό 

τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληρο-

φορίες: 

[] 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 συμφερόντων27, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 
26 Άρθρο 73 παρ. 5. 
27 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληρο-

φορίες: 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχεί-

ρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή 

έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοι-

μασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβα-

σης28; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληρο-

φορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια29 κατά την ε-

κτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγού-

μενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προη-

γούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προη-

γούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληρο-

φορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[….................] 

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 απου-

σίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέ-

ρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από 

την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με α-

θέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφά-

σεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέ-

τοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να του 

[] Ναι [] Όχι 

 
28 Πρβλ άρθρο 48. 
29 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη δια-

δικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμε-

λείας παραπλανητικές πληροφορίες που εν-

δέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις απο-

φάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

  

  

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

 

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

κός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

 

  

  

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 μη-

τρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος 

μέλος εγκατάστασής30; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, ε-

πακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να έ-

χει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρε-

σίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, α-

ναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε 

αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επα-

κριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

 

  

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

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

αυτό. 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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

χουν 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: 

  

1) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρημα-

τικό τομέα που καλύπτεται από τη σύμ-

βαση για τα τρία (3) τελευταία οικονομικά 

έτη,  είναι ο εξής: 

 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

 

 

2) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχε-

τικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ει-

δικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημε-

ρομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστη-

ριότητές 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: 

  

 

1) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας31, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλου-

θες κυριότερες παραδόσεις υπηρεσιών ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες συναφείς 

υπηρεσίες: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου ανα-

φέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παρα-

λήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς32: 

Αριθμός 3 ετών ( 

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) ) Περιγράφεται η Επιχειρηματική Δομή και 

οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Προ-

σφέροντος, περιλαμβανομένων των συνήθως 

προσφερόμενων υπηρεσιών του  Προσφέροντος 

(νομική μορφή, οργανωτική δομή, επιχειρημα-

τικός σκοπός, επιχειρηματικές δραστηριότη-

τες), με λεπτομερή περιγραφή της προηγούμε-

νης εμπειρίας του συμμετέχοντος και ειδική α-

ναφορά σε συναφή έργα υπηρεσιών. 

[……..........................] 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακό-

λουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα α-

κόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της ποιό-

τητας:  

[……] 

 [....……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα διαθέσει προσω-

πικό συντήρησης για την εκτέλεση της σύμβα-

σης, με τις ακόλουθες ειδικότητες:   

 

 

 

 
31 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

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

όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
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 [……] 

5) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυ-

ναμικό του οικονομικού φορέα και ο αριθ-

μός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσω-

πικό:  

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

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

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

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

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

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

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

6) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

 

7) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται,  να ανα-

θέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας33 

το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβα-

σης: 

[....……] 

  

 

  

 

 

  

 
33 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω 

τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος 

ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότη-

τας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον ανα-

θέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρό-

τυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προ-

σκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι 

ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα α-

παιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προ-

σκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλι-

σης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρο-

νικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προ-

σκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι 

ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα α-

παιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλο-

ντικής διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προ-

σκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρό-

τυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρο-

νικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

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

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

  

  

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

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

– IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβα-

ρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέ-

ρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρο-

νται34, εκτός εάν : 

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

πευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δω-

ρεάν35. 

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

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [ΡΑΕ], προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το α-

ντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 

σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δη-

μοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34 Πρβλ και άρθρο 1 Ν. 4250/2014. 
35 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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