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      ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ                                              

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                   

ΑΠΟΦΑΣΗ: 275 
Από το πρακτικό 35

ης
/2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας.              

                                        

Περίληψη                                          

Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της μελέτης και την κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες υποστήριξης στην 

ωρίμανση, εξειδίκευση και διενέργεια Δημόσιων Διαγωνισμών, Δράσεων που εντάσσονται 

στην ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού και τη διοικητική παρακολούθηση Δημοσίων Συμβάσεων του 

Δήμου Τανάγρας». 
 

Στο Σχηματάρι την 27
η 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 μ.μ., η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου, του Ν. 4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30/03/2020 Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020, 

20930/31-03-2020 & 33282/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών (Κανονιστικό 

πλαίσιο αντιμετώπισης του Κορωνοϊου Covid-19 αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία 

των Δήμων), ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 17583/23-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου της (Δημάρχου Τανάγρας). 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο επτά μελών παρόντα ήταν 

επτά μέλη: 

 

         Παρόντες                                                             Απόντες 
1.- Περγάλιας Βασίλειος (Πρόεδρος)          

2.- Αναστασίου Ιωάννης      _______ 

3.- Γκίνης Ιωάννης       

4.- Δριχούτης Διομήδης 

5.- Κόκκαλης Γεώργιος 

6.- Σιαμπάνης Περικλής 

7.- Σταμάτης Σπυρίδων 

 

             Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Πίκου Ευαγγελία, υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγούμενος το (24ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι: 

 

 Το Τμήμα Τεχνικών Έργων της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας με έγγραφό 

του μας έστειλε την αριθμ 40/2020 μελέτη  σχετικά με την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: 

«Υπηρεσίες υποστήριξης στην ωρίμανση, εξειδίκευση και διενέργεια Δημόσιων 

Διαγωνισμών, Δράσεων που εντάσσονται στην ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού και τη διοικητική 

παρακολούθηση Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Τανάγρας» ενδεικτικού προϋπολογισμού 

74.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

Στην υπηρεσία εντάσσονται η υποστήριξη του Δήμου Τανάγρας στην ωρίμανση, 

εξειδίκευση και διενέργεια Δημόσιων Διαγωνισμών, με έμφαση στις άϋλες δράσεις και σε έργα 
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που υλοποιούνται ως γενικές υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος και τα οποία 

εντάσσονται στην ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού με Δικαιούχο το Δήμο Τανάγρας, καθώς και στη 

διοικητική παρακολούθηση των Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Τανάγρας, κατά την 

υλοποίηση των Δράσεων/Έργων. 

Οι υπηρεσίες αυτές ανατίθενται σε εξωτερικό σύμβουλο για την αντιμετώπιση και 

οργάνωση των ειδικών προϋποθέσεων της ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού, τόσο από την άποψη των 

ιδιαίτερων απαιτήσεων της ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας με Α.Π. 124886/3-12-2019 (ΦΕΚ 4578/Β’/13-12-2019) που διέπει 

την συγκρότηση και λειτουργία του μηχανισμού συντονισμού των δράσεων και των 

χρηματοδοτήσεων της ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού, όσο και από το εξειδικευμένο φυσικό αντικείμενο 

και τις προϋποθέσεις των «άυλων» δράσεων με χρηματοδότηση  του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του 

Ταμείου Συνοχής που εντάσσονται στο ΟΣΣΠ ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού. 

Η Υπηρεσία υλοποιείται ως «δημόσια σύμβαση γενικών υπηρεσιών» κατά την έννοια της 

περίπτωσης (β) της παραγράφου 9 του άρθρου 2 «Ορισμοί» (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 

εδάφιο β' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) του Νόμου 4412/2016 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ 

ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016), λαμβανομένων υπόψη των προβλεπόμενων 

καταργούμενων και μεταβατικών διατάξεων που περιλαμβάνονται σε αυτόν.  

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει μέσω ανοιχτής Προκήρυξης Σύναψης Δημόσιας 

Σύμβασης Συνοπτικού Διαγωνισμού, με βάση το Νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

(ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) και, ειδικότερο το άρθρο 5 «Κατώτατα όρια». Κριτήριο ανάθεσης θα 

είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, μετά από τεχνικοοικονομική αξιολόγηση 

προσφορά. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της ως άνω Υπηρεσίας, έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 

Δήμου Τανάγρας, οικονομικού έτους 2020, πίστωση με  Κ.Α. 02.00.6142.05 και τίτλο 

«Υπηρεσίες υποστήριξης στην ωρίμανση, εξειδίκευση και διενέργεια Δημόσιων Διαγωνισμών, 

Δράσεων που εντάσσονται στην ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού». Για την πραγματοποίηση της 

συγκεκριμένης δαπάνης και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα παραδοτέων πρόκειται να 

δεσμευτεί το ποσό των 7.440,00€ για το έτος 2020 και το ποσό των 66.960,00€ το έτος 2021 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Μητρώο Δεσμεύσεων – CPV:  

Σύμφωνα με την ισχύουσα κωδικοποίηση των υπηρεσιών  περί ευρωπαϊκού κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο της 

παρούσης ταξινομούνται με κωδικό: CPV 79411000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε 

θέματα γενικής διαχείρισης. 
Στους επόμενους πίνακες αναλύονται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός, η απαιτούμενη 

εμπειρία, οι απαιτούμενες ειδικότητες και Α/Μ. 

2.1. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΞΙΑ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 

«Υπηρεσίες υποστήριξης 

στην ωρίμανση, εξειδίκευση 

και διενέργεια Δημόσιων 

Διαγωνισμών, Δράσεων που 

εντάσσονται στην ΟΧΕ 

ΛΑΠ Ασωπού και τη 

διοικητική παρακολούθηση 

Δημοσίων Συμβάσεων του 

Δήμου Τανάγρας» 

ΤΕΜ. 60.000 € 1 60.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                    60.000,00 € 
Φ.Π.Α. 24%                                                                                 14.400,00 €                                                   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                                     74.400,00 €                                             
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2.2.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

Ομάδα Έργου 

- Ρόλοι 
ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Α/Μ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

Κόστος 

Α/Μ 

σε (€) 

Δαπάνη 

σε (€) 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

 

Υπεύθυνος 

Ομάδας Έργου 

Οικονομολόγος με μεταπτ. εξειδίκευση 

στην Περιφερειακή Ανάπτυξη και 

Στρατηγική, 20ετής ελάχιστη εμπειρία 

σε θέματα τοπικής ανάπτυξης, 

χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ κ.λπ. 

Ειδική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού 

και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων 

Προγραμμάτων και Εξειδίκευσης 

Πράξεων  κατά την Π.Π. 2014-2020 

4 2.500 10.000,00  

Μέλος Ομάδας 

Έργου 

Επιστήμονας Π.Ε. με μεταπτυχιακή 

εξειδίκευση (M.Sc) και  με τουλάχιστον 

7ετή ελάχιστη εμπειρία  σε ζητήματα 

αναπτυξιακού σχεδιασμού και εμπειρία 

σε θέματα κοινωνικού σχεδιασμού και 

ανάπτυξης. 

Ειδική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού 

και διαχείρισης συγχρημ/τούμενων 

Πράξεων. 

6 2.000 12.000,00  

Μέλος Ομάδας 

Έργου 

Επιστήμονας Π.Ε.,  με μεταπτυχιακή 

εξειδίκευση (M.Sc) και  με τουλάχιστον 

3ετή εμπειρία σε ζητήματα χωρικού / 

πολεοδομικού και αναπτυξιακού 

σχεδιασμού 

6 2.000 12.000,00  

Μέλος Ομάδας 

Έργου 

Επιστήμονας Π.Ε.,  με τουλάχιστον 

10ετή εμπειρία σε ζητήματα κοινωνικού 

σχεδιασμού 

3 2.000 6.000,00  

Μέλος Ομάδας 

Έργου 

Επιστήμονας Π.Ε.,  με μεταπτυχιακή 

εξειδίκευση (M.Sc) και  με τουλάχιστον 

10ετή εμπειρία σε ζητήματα 

πολιτιστικής και δημιουργικής 

οικονομίας 

3 2.000 6.000,00  

Εμπειρογνώμονες 

Επιστήμονες και / Στελέχη σε θέματα 

αστικού ή/και κοινωνικού σχεδιασμού, 

ΤΠΕ και κ.λπ. 

7 2.000 14.000,00  

ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00 
Φ.Π.Α. 24% 14.400,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 74.400,00 
 

Σημείωση: Οι αναφερόμενες τιμές και η επιμέρους κοστολόγηση των ανθρωπομηνών, 

διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που διενήργησε η Υπηρεσία στις τρέχουσες τιμές αγοράς 

σε αντίστοιχα έργα. Οι τιμές αφορούν  κατ’αποκοπή ανεξάρτητες υπηρεσίες Εξωτερικών 

Συνεργατών και περιλαμβάνουν φόρους και τυχόν ασφαλιστικές εισφορές. Για την 

ενδεχόμενη σύγκρισή τους με αμοιβές μισθωτών υπηρεσιών σε ετήσια βάση, απαιτείται η 

προσαρμογή τους σε 14/12. 
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2.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

 

Είδος Εργασίας / 

Υπηρεσίας 

ΕΠΙΣΤΗΜΟ

ΝΙΚΗ 

ΟΜΑΔΑ 

ΕΡΓΟΥ 

Α/Μ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

Α/Μ ανά Παραδοτέο 
Τιμή 

Α/Μ 
Κόστος ανά Παραδοτέο  

Συνολική 

Δαπάνη 

σε (€) 

 I II ΙΙΙ IV V 
σε 

(€) 
I II ΙΙΙ IV V  

«Υπηρεσίες 

υποστήριξης στην 

ωρίμανση, 

εξειδίκευση και 

διενέργεια Δημόσιων 

Διαγωνισμών, 

Δράσεων που 

εντάσσονται στην 

ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού 

και τη διοικητική 

παρακολούθηση 

Δημοσίων 

Συμβάσεων του 

Δήμου Τανάγρας» 

Υπεύθυνος 

Ομάδας Έργου 
4 0,5 0,8 0,8 1 0,8 2.500 1.250,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.500,00 € 2.000,00 € 9.750,00 € 

Μέλη Ομάδας 

Έργου – 

Ειδικοί 

Εμπειρογνώμο

νες 

6 0,5 2 0,8 1,5 1,2 2.000 1.000,00 € 4.000,00 € 1.600,00 € 3.000,00 € 2.400,00 € 12.000,00 € 
6 0,5 2 0,8 1,2 1,5 2.000 1.000,00 € 4.000,00 € 1.600,00 € 2.400,00 € 3.000,00 € 12.000,00 € 
3 0,5 0,7 0,7 0,4 0,7 2.000 1.000,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 800,00 € 1.400,00 € 6.000,00 € 
3 0,3 0,7 0,7 0,6 0,7 2.000 600,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.200,00 € 1.400,00 € 6.000,00 € 

7 0,5 2,7 2 1 0,8 2.000 1.000,00 € 5.400,00 € 4.000,00 € 2.000,00 € 1.600,00 € 14.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΑ 29 2,8 8,9 5,8 5,7 5,7 - 5.850,00 € 18.200,00 € 12.000,00 € 11.900,00 € 11.800,00 € 60.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 60.000,00 € 
 

Φ.Π.Α. 24%: 14.400,00 € 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 74.400,00 € 
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ: 

 με την παραλαβή του Παραδοτέου Ι (Π-Ι):  Έκθεση οργάνωσης και σχεδιασμού 

Έργου. Υποβάλλεται 20 ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης: θα καταβληθεί το 

10% της Σύμβασης 

 με την παραλαβή του Παραδοτέου ΙΙ (Π-ΙΙ):  1
η
 Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών 

(Υποβάλλεται 3 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης): θα καταβληθεί το 30% της 

Σύμβασης 

 με την παραλαβή του Παραδοτέου ΙΙΙ (Π-ΙΙΙ):  2
η
 Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών 

(Υποβάλλεται 6 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης): θα καταβληθεί το 30% της 

Σύμβασης 

 με την παραλαβή του Παραδοτέου ΙV (Π-ΙV):  3
η
 Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών 

(Υποβάλλεται 9 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης): θα καταβληθεί το 20% της 

Σύμβασης 

 με την παραλαβή του Παραδοτέου V (Π-V):  4
η
 Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών 

(Υποβάλλεται 12 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης): θα καταβληθεί το 20% της 

Σύμβασης 

 

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές με την παρούσα  μελέτη προβλέπεται η ανάθεση 

ειδικών υπηρεσιών  υποστήριξης στην ωρίμανση, εξειδίκευση και διενέργεια Δημόσιων 

Διαγωνισμών, με έμφαση στις άϋλες δράσεις και σε έργα που υλοποιούνται ως  γενικές 

υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος και τα οποία εντάσσονται στην ΟΧΕ ΛΑΠ 

Ασωπού με Δικαιούχο το Δήμο Τανάγρας, καθώς και στη διοικητική παρακολούθηση των 

Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Τανάγρας, κατά την υλοποίηση των Δράσεων/Έργων. 

Στην υπηρεσία εντάσσονται  η  υποστήριξη του Δήμου Τανάγρας στην ωρίμανση, 

εξειδίκευση και διενέργεια Δημόσιων Διαγωνισμών, με έμφαση στις άϋλες δράσεις και σε έργα 

που υλοποιούνται ως  γενικές υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος και τα οποία 

εντάσσονται στην ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού με Δικαιούχο το Δήμο Τανάγρας, καθώς και στη 

διοικητική παρακολούθηση των Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Τανάγρας, κατά την 

υλοποίηση των Δράσεων/Έργων. 

Συγκεκριμένα η ανάθεση ειδικών υπηρεσιών  υποστήριξης εφαρμόζεται κατά την 

ανάλυση, εξειδίκευση, περιγραφή και τεκμηρίωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

και την ανταπόκριση του Δήμου στις προβλεπόμενες διαδικασίες ωρίμανσης, υποβολής 

«Αιτήσεων Χρηματοδότησης» και διασφάλιση των προϋποθέσεων ενεργοποίησης των Δράσεων 

(με τη μορφή «Πράξεων»), ανάλογα με τον τρόπο υλοποίησης που θα επιλεγεί (Δημόσιες 

Συμβάσεις, Ίδια Μέσα όπου προβλέπεται στο πλαίσιο της ΥΠΑΣΥΔ κ.λπ.), αλλά και κατά τη 

διαγωνιστική διαδικασία, αλλά και την παρακολούθηση της υλοποίησης αυτών. 

Ειδικότερα, στις υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου και, λόγω της ειδικής φύσης που 

δύναται να έχουν τα έργα, περιλαμβάνονται η  παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας, οργάνωσης 

της υλοποίησης, η υποστήριξη της προετοιμασίας, και οργάνωσης υποβολής των Αιτήσεων 

Χρηματοδότησης, η προσαρμογή των διαδικασιών διαχειριστικής επάρκειας, ανάλογα τον 

«τύπο» των Έργων που αφορούν οι σχετικές Προσκλήσεις, καθώς και η υποστήριξη των 

αρμοδίων Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας στις διαδικασίες των προληπτικών ελέγχων, 

προκειμένου να εγκριθεί το προτεινόμενο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο υλοποίησης και να 

ενεργοποιηθούν οι προβλεπόμενες Δράσεις, καθώς και  των επαληθεύσεων ή άλλων τύπων 

ελέγχου που προβλέπονται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Επιπλέον θα υποστηριχθούν οι 

υπηρεσίες του Δήμου κατά τις διαδικασίες διενέργειας των σχετικών Δημόσιων Διαγωνισμών 

και τη διοικητική παρακολούθηση των Συμβάσεων.   

Ο Σύμβουλος δεν θα συνδράμει ρητά τις Υπηρεσίες του Δήμου στην εκπόνηση μελετών 

και εργασιών που  συνδέονται με πάσης φύσεως υποδομές. 
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Ειδικότερα, οι Υπηρεσίες του Συμβούλου (ΥΣ) κωδικοποιούνται στις ακόλουθες 

Ανάλυση, εξειδίκευση, περιγραφή και τεκμηρίωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

των Δράσεων / Πράξεων του Δήμου Τανάγρας,  

 Υ.Σ 1: Αναγνώριση / κωδικοποίηση προβλημάτων ανά Δράση/Πράξη, Παροχή στήριξης 

στον Δήμο Τανάγρας, σε προγενέστερο στάδιο της σύνταξης των σχετικών Φακέλων των 

Έργων/Δρασεων που εντάσσονται στην ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού και χρηματοδοτούνται από 

το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, 

 Υ.Σ 2: Προετοιμασία οικονομικού, νομικού, τεχνολογικού κ.λπ. προδιαγραφών για έργα 

στα οποία περιλαμβάνεται σχετικό αντικείμενο, 

 Υ.Σ 3: Προετοιμασία, οργάνωση της υλοποίησης και ωρίμανσης των Έργων/Δρασεων 

που εντάσσονται στην ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού και χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το 

ΕΚΤ και υλοποιούνται ως υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (Δημόσιες 

συμβάσεις μέσω του Ν. 4412/2026, όπως ισχύει και εφαρμόζεται, με Δικαιούχο το Δήμο 

Τανάγρας, 

 Υ.Σ 4: Διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων ή/και εναλλακτικών λύσεων για την 

προσαρμογή ή/και επίλυση προβλημάτων και τυχόν ειδικών θεμάτων που άπτονται των 

παραπάνω κατηγοριών έργων/δράσεων, 

 Υ.Σ 5: Υποστήριξη του Δήμου Τανάγρας κατά την τελική σύνταξη των σχετικών 

φακέλων Προτάσεων («Αιτήσεων») Χρηματοδότησης (σε περίπτωση ενεργών 

Προσκλήσεων) ή Προετοιμασία Φακέλου Υποβολής (για Έργα που αναμένεται να 

εκδοθούν Προσκλήσεις) για τις παραπάνω κατηγορίες έργων/δράσεων, 

 Υ.Σ 6: Υποστήριξη του Δήμου Τανάγρας κατά τη διαδικασία προετοιμασίας, οργάνωσης 

και υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης,  

 Υ.Σ 6: Υποστήριξη της προσαρμογής των διαδικασιών διαχειριστικής επάρκειας 

(ανάλογα τον «τύπο» των Έργων που αφορούν οι σχετικές Προσκλήσεις ενεργές ή 

αναμενόμενες),  

 Υ.Σ 7: Υποστήριξη της προετοιμασίας των λοιπών εγγράφων και αποφάσεων που 

περιλαμβάνονται σε κάθε Πρόσκληση 

 Υ.Σ 8: Υποστήριξη των διαδικασιών εξειδίκευσης / ωρίμανσης των Υποέργων κάθε 

Πράξης, μετά την απόφαση ένταξης των παραπάνω κατηγοριών έργων/δράσεων, 

 Υ.Σ 9: Ειδική υποστήριξη επί κανονιστικών θεμάτων, τόσο κατά τη διαδικασία 

προετοιμασίας, δημοσιοποίησης, αξιολόγησης και σύναψης δημοσίων συμβάσεων (τεύχη 

δημοπράτησης, ενστάσεις, προεγκρίσεις, κατάρτιση σχεδίου σύμβασης κ.λπ.), όσο και 

κατά την απρόσκοπτη υλοποίηση των συμβατικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων, 

 Υ.Σ 10: Υποστήριξη των αρμοδίων Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας στις διαδικασίες 

των προληπτικών ελέγχων, προκειμένου να εγκριθεί το προτεινόμενο θεσμικό και 

κανονιστικό πλαίσιο υλοποίησης (στάδιο προ-δημοπρασιακών ελέγχων) και να 

ενεργοποιηθούν τα εγκεκριμένα Υποέργα κάθε Πράξης, καθώς και προληπτικής 

διασφάλισης των αναγκών επαληθεύσεων ή άλλων τύπων ελέγχου που προβλέπονται στο 

σχετικό θεσμικό πλαίσιο, 

 Υ.Σ 11: Υποστήριξη  του Δήμου Τανάγρας σε συνεργασίες με, Φορείς και Αρχές 

προκειμένου να ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις ωριμότητας και πληρότητας των 

Πράξεων / Υποέργων, με Δικαιούχο το Δήμο Τανάγρας. 

 Υ.Σ 12: Διατύπωση εισηγήσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, στα αρμόδια 

Συλλογικά Όργανα του Δήμου Τανάγρας, ad hoc εκθέσεων και αναφορών κ.ο.κ. που 

άπτονται στο αντικείμενο του Έργου. 

 Υ.Σ 13: Υποστήριξη του Δήμου Τανάγρας  ως Αναθέτουσας Αρχής, κατά την υλοποίηση 

και ολοκλήρωση των διαδικασιών διενέργειας των Δημόσιων Διαγωνισμών. 
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 Υ.Σ 14: Υποστήριξη κατά την υλοποίηση και ολοκλήρωση των διαδικασιών διοικητικής 

παρακολούθηση των Συμβάσεων των παραπάνω κατηγοριών έργων/δράσεων με 

Δικαιούχο το Δήμο Τανάγρας. 
 

Η υπηρεσία θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από 

την υπογραφή της Σύμβασης.  

Οι υπηρεσίες αυτές ανατίθενται σε εξωτερικό σύμβουλο για την αντιμετώπιση και 

οργάνωση των ειδικών προϋποθέσεων της ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού, τόσο από την άποψη των 

ιδιαίτερων απαιτήσεων της ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας με Α.Π. 124886/3-12-2019 (ΦΕΚ 4578/Β’/13-12-2019) που διέπει 

την συγκρότηση και λειτουργία του μηχανισμού συντονισμού των δράσεων και των 

χρηματοδοτήσεων της ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού, όσο και από το εξειδικευμένο φυσικό αντικείμενο 

και τις προϋποθέσεις των «άυλων» δράσεων με χρηματοδότηση  του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ που 

εντάσσονται στο ΟΣΣΠ ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού. 

Οι ανωτέρω  εξειδικευμένες υπηρεσίες επιχειρησιακού σχεδιασμού εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής των «γενικών υπηρεσιών» κατά την έννοια της περίπτωσης (β) της παραγράφου 9 

του άρθρου 2 «Ορισμοί» (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ). 

Οι υπηρεσίες/εργασίες υποστήριξης του Δήμου μπορούν να  ανατεθούν από το Δήμο 

Τανάγρας έναντι αμοιβής, σε τρίτο φυσικό σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθόσον 

αφορούν σε εξειδικευμένες, πρωτότυπες, καινοτόμες και ιδιαίτερα σοβαρές ή ειδικής φύσεως 

δράσεις, που το συμφέρον του Δήμου επιβάλλει να ανατεθούν σε τρίτους με εξειδικευμένες 

γνώσεις και εμπειρία, προσόντα τα οποία, αποδεδειγμένα, δεν διαθέτει, σε κάθε συγκεκριμένη 

περίπτωση το προσωπικό που ήδη υπηρετεί στο Δήμο. 

 

Την 2
η
 Οκτωβρίου 2020 υποβλήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Έργων της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου το υπ’ αριθ. πρωτ. 16041 τεκμηριωμένο αίτημα για την έκδοση 

απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για τη δαπάνη του έργου με τίτλο: «Υπηρεσίες υποστήριξης 

στην ωρίμανση, εξειδίκευση και διενέργεια Δημόσιων Διαγωνισμών, Δράσεων που 

εντάσσονται στην ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού και τη διοικητική παρακολούθηση Δημοσίων 

Συμβάσεων του Δήμου Τανάγρας».  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (Α΄/133), ο 

δήμαρχος αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων 

στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε 

αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Γα την 

άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, 

εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδικευμένη 

πίστωση. 

 

Με την υπ’ αριθ. 391/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που εκδόθηκε από το 

Δήμαρχο, σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6142.05 με τίτλο: «Υπηρεσίες υποστήριξης στην 

ωρίμανση, εξειδίκευση και διενέργεια Δημόσιων Διαγωνισμών, Δράσεων που εντάσσονται 

στην ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού και τη διοικητική παρακολούθηση Δημοσίων Συμβάσεων του 

Δήμου Τανάγρας» εγκρίθηκε δαπάνη και διατέθηκε πίστωση: 

 ποσού 7.440,00 € για το έτος 2020. 

 ποσού 66.960,00 € για το έτος 2021. 

 

Στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους και στον Κ.Α. 02.00.6142.05 με 

τίτλο: «Υπηρεσίες υποστήριξης στην ωρίμανση, εξειδίκευση και διενέργεια Δημόσιων 

Διαγωνισμών, Δράσεων που εντάσσονται στην ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού και τη διοικητική 
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παρακολούθηση Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Τανάγρας» έχει υποβληθεί το πρωτογενές 

αίτημα που έλαβε αριθμό 20REQ007411699/02-10-2020. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, περ. θ, του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ – 

87Α/7-6-2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 

(ΦΕΚ -134Α /9-8-2019) στις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής ανήκει η κατάρτιση των 

όρων, η σύνταξη των διακηρύξεων, η διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών 

και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες καθώς και τη συγκρότηση των 

ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, 

υπαλλήλους του δήμου ή δημοσίους υπαλλήλους.  
 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για 

την έγκριση της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες 

υποστήριξης στην ωρίμανση, εξειδίκευση και διενέργεια Δημόσιων Διαγωνισμών, 

Δράσεων που εντάσσονται στην ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού και τη διοικητική παρακολούθηση 

Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Τανάγρας» και την κατάρτιση των όρων διενέργειας της 

δημοπρασίας. 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη: 
1. Την εισήγηση του Προέδρου  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. θ, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ – 87Α/7-6-2010), όπως 

αυτό αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ -134Α /9-8-

2019). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

4. του Ν. 4314/2014 (Α' 265)
1
, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) 

και άλλες διατάξεις” και του Ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση 

Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις 

του άρθρου 1,   

7. Τις διατάξεις της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής 

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

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

8. Τις διατάξεις του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο» 

9. του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
2
 

                                                           
1

 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

2 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
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10. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

11. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

12. Τις διατάξεις του άρθρου 23 της απόφασης με αριθ. 11389/1993 (Β’ 185) του Υπουργού 

Εσωτερικών.   

13. Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

14. Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

15. Τις διατάξεις του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα”,  

16. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

17. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

18. Τις διατάξεις της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 

και Ανάπτυξης» 

19. Τις διατάξεις των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 

τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Τα άρθρα 

203, 204 και 206 του Ν. 4555/18 (πρόγραμμα Κλεισθένης) 

20. Την υπ’ αριθ. 40/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών του Δήμου Τανάγρας. 

21. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 16041/02-10-2020 τεκμηριωμένο αίτημα του Τμήματος Τεχνικών 

Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας. 

22. Το πρωτογενές αίτημα που έλαβε αριθμό 20REQ007411699/02-10-2020. 

23. Την υπ’ αριθμ. 391/2020 απόφαση δέσμευσης ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου Τανάγρας, 

με την οποία εγκρίθηκε δαπάνη και διατέθηκε πίστωση: 

 ποσού 7.440,00 € για το έτος 2020. 

 ποσού 66.960,00 € για το έτος 2021. 

σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6142.05 με τίτλο: «Υπηρεσίες υποστήριξης στην ωρίμανση, 

εξειδίκευση και διενέργεια Δημόσιων Διαγωνισμών, Δράσεων που εντάσσονται στην ΟΧΕ 

ΛΑΠ Ασωπού και τη διοικητική παρακολούθηση Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου 

Τανάγρας» 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο μ ό φ ω ν α 

 

1. Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 40/2020 μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Τεχνικών Έργων της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας σχετικά με την εκτέλεση της υπηρεσίας με 

τίτλο: «Υπηρεσίες υποστήριξης στην ωρίμανση, εξειδίκευση και διενέργεια Δημόσιων 

Διαγωνισμών, Δράσεων που εντάσσονται στην ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού και τη διοικητική 

παρακολούθηση Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Τανάγρας», ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

απόφασης. 
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Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 391/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου 

Τανάγρας το ποσό των 74.400,00 € θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 02.00.6142.05 με τίτλο: 

«Υπηρεσίες υποστήριξης στην ωρίμανση, εξειδίκευση και διενέργεια Δημόσιων 

Διαγωνισμών, Δράσεων που εντάσσονται στην ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού και τη διοικητική 

παρακολούθηση Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Τανάγρας» ως εξής: 

 Ποσό 7.440,00 € για το έτος 2020. 

 Ποσό 66.960,00 € για το έτος 2021. 

2. Η ανωτέρω υπηρεσία να εκτελεστεί με τη συνοπτική  διαγωνισμό του άρθρου 117 του 

Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

3. Καταρτίζει τους όρους διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου 

εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες υποστήριξης στην ωρίμανση, 

εξειδίκευση και διενέργεια Δημόσιων Διαγωνισμών, Δράσεων που εντάσσονται στην 

ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού και τη διοικητική παρακολούθηση Δημοσίων Συμβάσεων του 

Δήμου Τανάγρας» και συντάσσει τους όρους διακήρυξης ως κατωτέρω. 
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1 Αναθέτουσα αρχή και αντικείμενο διαγωνισμού 

Αριθμ. Πρωτ.: …………….. 

 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Δήμος Τανάγρας 

Ταχυδρομική διεύθυνση Πλατεία Παμμεγίστων Ταξιαρχών 1 

Πόλη Σχηματάρι 

Ταχυδρομικός Κωδικός 32009 

Τηλέφωνο 2262351153 

Φαξ 2262351138 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  techniki@tanagra.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Δέσποινα Καραμουζά 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.tanagra.gr 

1.1.1 Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ. 

1.1.2 Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το ελληνικό (ν. 4412/2016 Α΄147, όπως ισχύει).  

1.1.3 Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.tanagra.gr  

 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

1.2.1 Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του άρθρου 117 του Ν.4412/2016.. 

1.2.2 Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Τανάγρας (Ίδιοι Πόροι). 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Με την παρούσα  μελέτη προβλέπεται η ανάθεση ειδικών υπηρεσιών  υποστήριξης στην 

ωρίμανση, εξειδίκευση και διενέργεια Δημόσιων Διαγωνισμών, με έμφαση στις άϋλες δράσεις 

και σε έργα που υλοποιούνται ως  γενικές υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος και τα 

οποία εντάσσονται στην ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού με Δικαιούχο το Δήμο Τανάγρας, καθώς και στη 

διοικητική παρακολούθηση των Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Τανάγρας, κατά την 

υλοποίηση των Δράσεων/Έργων. 

Στην υπηρεσία εντάσσονται  η  υποστήριξη του Δήμου Τανάγρας στην ωρίμανση, εξειδίκευση 

και διενέργεια Δημόσιων Διαγωνισμών, με έμφαση στις άϋλες δράσεις και σε έργα που 

υλοποιούνται ως  γενικές υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος και τα οποία 

εντάσσονται στην ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού με Δικαιούχο το Δήμο Τανάγρας, καθώς και στη 

διοικητική παρακολούθηση των Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Τανάγρας, κατά την 

υλοποίηση των Δράσεων/Έργων. 

Συγκεκριμένα η ανάθεση ειδικών υπηρεσιών  υποστήριξης εφαρμόζεται κατά την ανάλυση, 

εξειδίκευση, περιγραφή και τεκμηρίωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την 

ανταπόκριση του Δήμου στις προβλεπόμενες διαδικασίες ωρίμανσης, υποβολής «Αιτήσεων 

Χρηματοδότησης» και διασφάλιση των προϋποθέσεων ενεργοποίησης των Δράσεων (με τη 

μορφή «Πράξεων»), ανάλογα με τον τρόπο υλοποίησης που θα επιλεγεί (Δημόσιες Συμβάσεις, 

Ίδια Μέσα όπου προβλέπεται στο πλαίσιο της ΥΠΑΣΥΔ κ.λπ.), αλλά και κατά τη διαγωνιστική 

διαδικασία, αλλά και την παρακολούθηση της υλοποίησης αυτών. 

http://www.tanagra.gr/
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Ειδικότερα, στις υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου και, λόγω της ειδικής φύσης που δύναται να 

έχουν τα έργα, περιλαμβάνονται η  παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας, οργάνωσης της 

υλοποίησης, η υποστήριξη της προετοιμασίας, και οργάνωσης υποβολής των Αιτήσεων 

Χρηματοδότησης, η προσαρμογή των διαδικασιών διαχειριστικής επάρκειας, ανάλογα τον 

«τύπο» των Έργων που αφορούν οι σχετικές Προσκλήσεις, καθώς και η υποστήριξη των 

αρμοδίων Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας στις διαδικασίες των προληπτικών ελέγχων, 

προκειμένου να εγκριθεί το προτεινόμενο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο υλοποίησης και να 

ενεργοποιηθούν οι προβλεπόμενες Δράσεις, καθώς και  των επαληθεύσεων ή άλλων τύπων 

ελέγχου που προβλέπονται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Επιπλέον θα υποστηριχθούν οι 

υπηρεσίες του Δήμου κατά τις διαδικασίες διενέργειας των σχετικών Δημόσιων Διαγωνισμών 

και τη διοικητική παρακολούθηση των Συμβάσεων.   

Ο Σύμβουλος δεν θα συνδράμει ρητά τις Υπηρεσίες του Δήμου στην εκπόνηση μελετών και 

εργασιών που  συνδέονται με πάσης φύσεως υποδομές. 

Ειδικότερα, οι Υπηρεσίες του Συμβούλου (ΥΣ) κωδικοποιούνται στις ακόλουθες Ανάλυση, 

εξειδίκευση, περιγραφή και τεκμηρίωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των 

Δράσεων / Πράξεων του Δήμου Τανάγρας,  

 Αναγνώριση / κωδικοποίηση προβλημάτων ανά Δράση/Πράξη, Παροχή στήριξης στον 

Δήμο Τανάγρας, σε προγενέστερο στάδιο της σύνταξης των σχετικών Φακέλων των 

Έργων/Δρασεων που εντάσσονται στην ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού και χρηματοδοτούνται από 

το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, 

 Προετοιμασία οικονομικού, νομικού, τεχνολογικού κ.λπ. προδιαγραφών για έργα στα 

οποία περιλαμβάνεται σχετικό αντικείμενο, 

 Προετοιμασία, οργάνωση της υλοποίησης και ωρίμανσης των Έργων/Δρασεων που 

εντάσσονται στην ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού και χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ 

και υλοποιούνται ως υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (Δημόσιες συμβάσεις 

μέσω του Ν. 4412/2026, όπως ισχύει και εφαρμόζεται, με Δικαιούχο το Δήμο Τανάγρας, 

 Διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων ή/και εναλλακτικών λύσεων για την προσαρμογή 

ή/και επίλυση προβλημάτων και τυχόν ειδικών θεμάτων που άπτονται των παραπάνω 

κατηγοριών έργων/δράσεων, 

 Υποστήριξη του Δήμου Τανάγρας κατά την τελική σύνταξη των σχετικών φακέλων 

Προτάσεων («Αιτήσεων») Χρηματοδότησης (σε περίπτωση ενεργών Προσκλήσεων) ή 

Προετοιμασία Φακέλου Υποβολής (για Έργα που αναμένεται να εκδοθούν 

Προσκλήσεις) για τις παραπάνω κατηγορίες έργων/δράσεων, 

 Υποστήριξη του Δήμου Τανάγρας κατά τη διαδικασία προετοιμασίας, οργάνωσης και 

υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης,  

 Υποστήριξη της προσαρμογής των διαδικασιών διαχειριστικής επάρκειας (ανάλογα τον 

«τύπο» των Έργων που αφορούν οι σχετικές Προσκλήσεις ενεργές ή αναμενόμενες),  

 Υποστήριξη της προετοιμασίας των λοιπών εγγράφων και αποφάσεων που 

περιλαμβάνονται σε κάθε Πρόσκληση 

 Υποστήριξη των διαδικασιών εξειδίκευσης / ωρίμανσης των Υποέργων κάθε Πράξης, 

μετά την απόφαση ένταξης των παραπάνω κατηγοριών έργων/δράσεων, 

 Ειδική υποστήριξη επί κανονιστικών θεμάτων, τόσο κατά τη διαδικασία προετοιμασίας, 

δημοσιοποίησης, αξιολόγησης και σύναψης δημοσίων συμβάσεων (τεύχη 

δημοπράτησης, ενστάσεις, προεγκρίσεις, κατάρτιση σχεδίου σύμβασης κ.λπ.), όσο και 

κατά την απρόσκοπτη υλοποίηση των συμβατικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων, 

 Υποστήριξη των αρμοδίων Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας στις διαδικασίες των 

προληπτικών ελέγχων, προκειμένου να εγκριθεί το προτεινόμενο θεσμικό και 

κανονιστικό πλαίσιο υλοποίησης (στάδιο προ-δημοπρασιακών ελέγχων) και να 

ενεργοποιηθούν τα εγκεκριμένα Υποέργα κάθε Πράξης, καθώς και προληπτικής 

διασφάλισης των αναγκών επαληθεύσεων ή άλλων τύπων ελέγχου που προβλέπονται στο 

σχετικό θεσμικό πλαίσιο 
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 Υποστήριξη  του Δήμου Τανάγρας σε συνεργασίες με, Φορείς και Αρχές προκειμένου να 

ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις ωριμότητας και πληρότητας των Πράξεων / Υποέργων, 

με Δικαιούχο το Δήμο Τανάγρας. 

 Διατύπωση εισηγήσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, στα αρμόδια 

Συλλογικά Όργανα του Δήμου Τανάγρας, ad hoc εκθέσεων και αναφορών κ.ο.κ. που 

άπτονται στο αντικείμενο του Έργου. 

 Υποστήριξη του Δήμου Τανάγρας  ως Αναθέτουσας Αρχής, κατά την υλοποίηση και 

ολοκλήρωση των διαδικασιών διενέργειας των Δημόσιων Διαγωνισμών. 

 Υποστήριξη κατά την υλοποίηση και ολοκλήρωση των διαδικασιών διοικητικής 

παρακολούθηση των Συμβάσεων των παραπάνω κατηγοριών έργων/δράσεων με 

Δικαιούχο το Δήμο Τανάγρας. 

 

Η υπηρεσία θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την 

υπογραφή της Σύμβασης.  

Προβλέπονται πέντε (5)  συμβατικά Παραδοτέα,  ως εξής: 

 Παραδοτέο Ι (Π-Ι):  Έκθεση οργάνωσης και σχεδιασμού Έργου. Υποβάλλεται 20 

ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης 

 Παραδοτέο ΙΙ (Π-ΙΙ):  1
η
 Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών (Υποβάλλεται 3 μήνες από 

την υπογραφή της Σύμβασης) 

 Παραδοτέο ΙΙΙ (Π-ΙΙΙ):  2
η
 Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών (Υποβάλλεται 6 μήνες από 

την υπογραφή της Σύμβασης) 

 Παραδοτέο ΙV (Π-ΙV):  3
η
 Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών (Υποβάλλεται 9 μήνες από 

την υπογραφή της Σύμβασης) 

 Παραδοτέο V (Π-V):  4
η
 Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών (Υποβάλλεται 12 μήνες από 

την υπογραφή της Σύμβασης) 

Μητρώο Δεσμεύσεων – CPV – ΚΗΔΜΗΣ:  
Σύμφωνα με την κωδικοποίηση των υπηρεσιών περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες 

συμβάσεις (CPV) οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο της παρούσης ταξινομούνται με CPV 

79411000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Μελέτη) της παρούσας διακήρυξης.  

Ο Φορέας αναλαμβάνει να παρακολουθεί τη συνολική πορεία υλοποίησης της σύμβασης και να 

παρέχει στον ανάδοχο κάθε είδους πληροφορία και στοιχεία που τυχόν ζητούνται, καθώς και να 

υποβοηθά την προώθηση των εργασιών, σε θέματα της αρμοδιότητάς του. 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

προκήρυξης και στο χρονικό πλαίσιο που ορίζεται. 

Επιπλέον, ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις γραπτές υποδείξεις της 

αναθέτουσας αρχής και να τις ακολουθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Το τελικό παραδοτέο 

θα πρέπει να είναι σύμφωνο με την κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής. 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως : 
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265) , “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 
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3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 

έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 

π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,  

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών  

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

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα”,  

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

έγγραφα και στοιχεία”,  

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

 της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. 

Οικονομίας & Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 

του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 

της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Τα 

άρθρα 203, 204 και 206 του Ν. 4555/18 (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1) 

 Την υπ’ αριθ. 40/2020 Μελέτη του Δήμου Τανάγρας. 

 Το με αριθ. πρωτ. 16030/02-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007411699) πρωτογενές αίτημα 

 Το με αρ. πρωτ. 16041/02-10-2020 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη για την έκδοση 

Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Τανάγρας την Παρασκευή 20-11-

2020 ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού, στις 20-11-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών 

10:00 π.μ. 

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον 

της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
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1.6 Δημοσιότητα 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του 

Δήμου Τανάγρας (www.tanagra.gr). 

Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 

του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL) : www.tanagra.gr, καθώς και στον Ελληνικό τύπο στην ημερήσια εφημερίδα 

«Μανιφέστο», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11389/1993 ΥΑ.  

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων (αρχικών και τυχόν επαναληπτικών) στον Ελληνικό Τύπο θα 

βαρύνει τον/τους Ανάδοχο/ους, σύμφωνα με τo άρθρο 1 παρ. 3 και το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 

3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009 και το αρ.5 παρ.2 της απόφασης 

με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών. 

Σε περίπτωση ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού, τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν 

την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:  

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν  

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 

που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

 

2 Γενικοί και Ειδικοί όροι συμμετοχής 
 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

 η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ………) με τα Παραρτήματα που αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής 

 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 

ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της 

ιστοσελίδας: www.tanagra.gr. 

Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες 10:00 – 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω 

http://www.tanagra.gr/
http://www.psf.org.gr/
http://www.tanagra.gr/
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στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με 

την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της 

ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω 

των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να 

φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη 

γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς 

Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω 

έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την 

τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο 

τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για το σκοπό 

κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 

1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο μέχρι 6-12-2020 πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών). 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 

ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 

αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 

φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία 

που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.  

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 

ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 

ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 

έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε 

με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από 

μετάφρασή  τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 

διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία 

έχει συνταχθεί το έγγραφο.
. 
 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, 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.
 
 

Αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 

φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά 

τους, και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική. 

ΑΔΑ: Ω217ΩΗΒ-ΦΘΚ



 

19 
 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, 

θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις  

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2. και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 

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

ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 

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

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

φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 

έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό 

της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 

διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση 

ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η 

εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 

διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή 

τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 

καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των 

εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης.  

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος IV. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  
2.2.1.1 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) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων. 
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2.2.1.2 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των 

προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη 

νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

2.2.1.3  Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, 

όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρον.
 
  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 
2.2.2.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 

(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό 

των χιλίων διακοσίων ευρώ. (1.200,00 €). 

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 2.4.5. της παρούσας, άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 

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

εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2 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.
 
 

2.2.2.3 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 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα 

προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως 

για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 

μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 

οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν 

από τους ακόλουθους λόγους:  

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

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

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

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

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 

Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της 

δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην 

κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

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

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

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

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
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22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 

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

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 

των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με 

το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικη αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

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

και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου  αφορά στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 

κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν 

έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 

ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

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

ασφάλισης. 

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

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

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

είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 

γ) 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: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 
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απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 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΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

Κατά παρέκκλιση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3β του άρθρου 73 του 

ν.4412/2016, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 

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

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά 

στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 

4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες καταστάσεις:  

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

4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες 

ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 

οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 

περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 

συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

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

φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,  

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

4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

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

οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει 

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
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(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 

γεγονότος.  

2.2.3.4 Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι 

βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη 

διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.5 Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 .γ) και 2.2.3.3 μπορεί να 

προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε 

επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 

σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν 

επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 

περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα 

κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 

απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη 

συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 

δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.6 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών 

μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.7 Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική 

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

αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης. 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση 

ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 

οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 

στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο  

εργασιών κατά την τελευταία 2ετία (ήτοι, ρητά τα έτη 2018-2019 με βάση δημοσιευμένους 

ισολογισμούς), τουλάχιστον τρεις φορές μεγαλύτερος του προϋπολογισμού του παρόντος 

Έργου (μη-συμπ/νου ΦΠΑ).  

Εάν ο προσφέρων οικονομικός φορέας είναι Ένωση φυσικών ή νομικών ή Κοινοπραξία, η 

οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια η οποία απαιτείται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 

μπορεί να προκύπτει και αθροιστικά από όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας ή Ένωσης.  
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού: 

2.2.6.1 Να: 

- διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις 

απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την 

ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός 

του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

Δήλωση με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με : 

- επιχειρηματική δομή 

- τομείς δραστηριότητας 

- προϊόντα και υπηρεσίες 

Αν πρόκειται για κοινοπραξία, αυτή δε χρειάζεται να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή ούτε 

κατά την υλοποίηση αλλά το κάθε μέλος καλείται να προσκομίσει τα ως άνω δικαιολογητικά. 

2.2.6.2 Να διαθέτουν το απαιτούμενο προσωπικό για την διεκπεραίωση του υπό 

ανάθεσή έργου. Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να συστήσουν 

Ομάδα Έργου με την ελάχιστη διάρθρωση και τις ειδικότητες του 

παρακάτω πίνακα και η διάρθρωσή των ειδικοτήτων της και των 

εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να συνάδει με την κατανόηση των 

απαιτήσεων του Έργου. 
 

Ομάδα Έργου 

- Ρόλοι 
ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Α/Μ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

 

Υπεύθυνος 

Ομάδας Έργου 

Οικονομολόγος με μεταπτ. εξειδίκευση στην Περιφερειακή 

Ανάπτυξη και Στρατηγική, 20ετής ελάχιστη εμπειρία σε 

θέματα τοπικής ανάπτυξης, χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ κ.λπ. 

Ειδική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και διαχείρισης 

συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και Εξειδίκευσης 

Πράξεων  κατά την Π.Π. 2014-2020 

4 

Μέλος Ομάδας 

Έργου 

Επιστήμονας Π.Ε. με μεταπτυχιακή εξειδίκευση (M.Sc) και  με 

τουλάχιστον 7ετή ελάχιστη εμπειρία  σε ζητήματα 

αναπτυξιακού σχεδιασμού και εμπειρία σε θέματα κοινωνικού 

σχεδιασμού και ανάπτυξης. Ειδική εμπειρία σε θέματα 

σχεδιασμού και διαχείρισης συγχρημ/τούμενων Πράξεων. 

6 

Μέλος Ομάδας 

Έργου 

Επιστήμονας Π.Ε.,  με μεταπτυχιακή εξειδίκευση (M.Sc) και  

με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε ζητήματα χωρικού / 

πολεοδομικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού 

6 

Μέλος Ομάδας 

Έργου 

Επιστήμονας Π.Ε.,  με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία σε 

ζητήματα κοινωνικού σχεδιασμού 
3 

Μέλος Ομάδας 

Έργου 

Επιστήμονας Π.Ε.,  με μεταπτυχιακή εξειδίκευση (M.Sc) και  

με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία σε ζητήματα πολιτιστικής και 

δημιουργικής οικονομίας 

3 

Εμπειρογνώμονες 
Επιστήμονες και / Στελέχη σε θέματα αστικού ή/και 

κοινωνικού σχεδιασμού, ΤΠΕ, Πολιτισμού  και κ.λπ. 
7 

 

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, η Ομάδα Έργου θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες 

του Δήμου, οι οποίες με τη σειρά τους θα παρέχουν στον ανάδοχο το σχετικό υλικό και όλα τα 

στοιχεία που είναι απαραίτητα για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. 

ΑΔΑ: Ω217ΩΗΒ-ΦΘΚ



 

25 
 

Αντικατάσταση των στελεχών της Ομάδας Έργου που θα προταθούν στην προσφορά του 

αναδόχου επιτρέπεται μόνο για σπουδαίο λόγο, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της 

Αναθέτουσας Αρχής και με άτομα ανάλογων προσόντων με αυτά που αναφέρονται στην 

προσφορά. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον ανάδοχο την αντικατάσταση μέλους 

εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να 

ανταποκριθεί άμεσα στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Τα στελέχη της Ομάδας Έργου που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση του 

έργου της παρούσας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέονται με 

οποιαδήποτε μορφή σχέσης εργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή και, συνεπώς, δεν γεννάται 

καμία υποχρέωση, οποιασδήποτε μορφής, της Αναθέτουσας Αρχής απέναντί τους. 

2.2.6.3 Να έχει αποδεδειγμένη σωρευτική εμπειρία κατά την τελευταία 5ετία (2014-2018) 

στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα: 

 γενική εμπειρία στη παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξη Δήμων σε ζητήματα 

ωρίμανσης δράσεων (συγχρηματοδοτούμενων ή μη) 

 γενική εμπειρία σε δράσεις και υπηρεσίες υποστήριξης της Αυτοδιοίκησης 

(συγχρηματοδοτούμενων ή μη), 

 ειδική εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού προγραμμάτων / σχεδίων 

δράσης Αστικής Αναζωογόνησης ή Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων. 

 ειδική εμπειρία στην εξειδίκευση και ωρίμανση Δράσεων ή Έργων που 

χρηματοδοτούνται  είτε από το ΕΤΠΑ είτε από το ΕΚΤ για λογαριασμό Ειδικής 

Υπηρεσίας ΕΣΠΑ, Δήμου ή άλλου Δημόσιου Φορέα,  

 ειδική εμπειρία στην εκπόνηση μελετών ή σχεδίων δράσης ή την υλοποίηση 

υπηρεσιών  που σχετίζονται με τον προγραμματισμό ή τον σχεδιασμό ή την 

υλοποίηση ή την χρηματοδότηση προγραμμάτων, πράξεων ή έργων  κοινωνικού ή 

κοινωφελούς περιεχομένου ή/και την αντιμετώπιση της φτώχειας, 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, 

καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) με στοιχεία 

τεκμηρίωσης τουλάχιστον για ένα έργο για κάθε μία εκ των πέντε παραπάνω κατηγοριών. 

2.2.6.4 Να έχει αποδεδειγμένη ειδική εμπειρία κατά τη διάρκεια των πέντε (5) 

τελευταίων ετών (2014-2018) πριν το έτος διενέργειας του διαγωνισμού, στα 

ακόλουθα Έργα 

 τουλάχιστον ένα (1) έργα Τεχνικού Συμβούλου συνολικού ύψους τουλάχιστον 50% του 

προϋπολογισμού του προκηρυσσόμενου έργου με αντικείμενα που αφορούν στην 

εξειδίκευση και ωρίμανση Δράσεων ή Έργων που χρηματοδοτούνται  είτε από το ΕΤΠΑ 

είτε από το ΕΚΤ στο πλαίσιο της Π.Π. 2014-2020 με Αναθέτουσα Αρχή Ειδική 

Υπηρεσία ΕΣΠΑ, Δήμο ή άλλο Δημόσιο Φορέα, μη συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος 

προαίρεσης και μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

 τουλάχιστον ένα (1) έργο χωρικού αναπτυξιακού σχεδιασμού στο πλαίσιο της Π.Π. 

2014-2020 συνολικού ύψους τουλάχιστον 50% του προϋπολογισμού του 

προκηρυσσόμενου έργου μη συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης και μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ.  

Οι συμβάσεις των Έργων αυτών θα πρέπει να έχουν συναφθεί μετά την 1-1-2014 ή εάν έχουν 

συναφθεί νωρίτερα να έχουν διάρκεια υλοποίησης και μετά την 1-1-2014. Η χρήση 5ετούς 

εμπειρίας γίνεται λόγω του σχεδιασμού της  προηγούμενης Π.Π., ο οποίος είχε εκκινήσει 

αντιστοίχως πριν από την επίσημη έναρξή της Π.Π. 2014-2020. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας) και στα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, 

να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με 
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αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να  αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους 

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

των οποίων στηρίζονται. Σχετικές αναλυτικές οδηγίες θα δοθούν στο πλαίσιο της διακήρυξης. 

2.2.6.5 Εάν ο προσφέρων οικονομικός φορέας είναι Ένωση φυσικών ή νομικών ή 

Κοινοπραξία, η τεχνική, επαγγελματική ικανότητα η οποία απαιτείται, 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορεί να προκύπτει και αθροιστικά από όλα 

τα μέλη της Κοινοπραξίας ή Ένωσης. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν 

και συμμορφώνονται με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή νεότερο στα 

ακόλουθα πεδία δραστηριοτήτων:  

 Σύμβουλοι αναπτυξιακής στρατηγικής, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και  

 Εξειδίκευσης και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έργων 

συμβουλευτικής και κοινωνικής ένταξης ευπαθών ομάδων.  

Αν πρόκειται για κοινοπραξία τότε αρκεί ο ένας φορέας να έχει τις ως άνω πιστοποιήσεις. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), 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.  

 Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους 

σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή 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. 

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

που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού 

υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

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

των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε 

μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή 

της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 

του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (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. 

Tο ΤΕΥΔ υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών. 
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 

15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην 

ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ). 
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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 εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο 

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

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική 

απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 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 εκπροσωπεί τον οικονομικό 

φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

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

υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 

τους,  όπως  ορίζονται στις παραγράφους  2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της 

προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της 

σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην 

ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που 

αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας 

και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.7). 

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. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 

στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 

πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται 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 Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 

που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 

ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου 

ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 

του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας, με απώτατο χρόνο εκδόσεως 3 μήνες πριν από τη ημέρα κοινοποίησης της 

επιστολής του άρθρου 3.2. κατωτέρω, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 

προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα 

που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 
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β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού 

αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης -κύριας και επικουρικής- 

στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

Ειδικότερα 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 ανωτέρω πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά με απώτατο χρόνο εκδόσεως 

3 μήνες πριν από τη ημέρα κοινοποίησης της επιστολής του άρθρου 3.2. κατωτέρω. 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  

ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  της  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων Εσόδων. 

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

όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 

μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

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

οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή 

ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 

αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 

προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα 

σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς. Αν δεν έχει καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην 

περίπτωση 2.2.3.2γ της παρούσας, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού 

φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 

πιστοποιητικού. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν 

έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την 

άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί 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 επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή 
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της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και 

ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση 

σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 

οικείο Επιμελητήριο εκτός της περίπτωσης των ΜΚΟ όπου η επαγγελματική δραστηριότητά 

τους θα πιστοποιείται από το καταστατικό τους και το πιστοποιητικό καταχώρησης. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 

2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Ισολογισμούς των τελευταίων δύο (2) διαχειριστικών 

χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισμών ή υπεύθυνη δήλωση περί 

του ύψους του μέσου γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών των ιδίων ετών, σε περίπτωση που δεν 

υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών, συνοδευόμενη από τις φορολογικές δηλώσεις 

εισοδήματος καθώς και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα για το ανωτέρω χρονικό 

διάστημα.  

 Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς       

προσκομίζουν:  
 Για την παρ. 2.2.6.1 αποδεικτικά ότι διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, 

ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ο υποψήφιος 

Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, 

καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα 

στοιχεία τεκμηρίωσης: 

o Δήλωση με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με : 

o επιχειρηματική δομή 

o τομείς δραστηριότητας 

o προϊόντα και υπηρεσίες 

Αν πρόκειται για κοινοπραξία, αυτή δε χρειάζεται να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή 

ούτε κατά την υλοποίηση αλλά το κάθε μέλος καλείται να προσκομίσει τα ως άνω 

δικαιολογητικά. 
 Για την παρ. 2.2.6.2 και ειδικά για την τεκμηρίωση της τεχνικής ικανότητας της 

προτεινόμενης στελέχωσης της Ομάδας Έργου οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν τα ακόλουθα: 

o Πίνακα με την προτεινόμενη στελέχωση της Ομάδας Έργου, όπου θα περιγραφεί 

ο ρόλος τους στο προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης, θα δηλωθεί το γνωστικό 

αντικείμενο που θα καλύψουν και οι ανθρωπομήνες που θα αφιερώσουν 

σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο 
Επωνυμία 

Μέλους 
Ένωσης 

Θέση στην 
Ομάδα 
Έργου 

Τίτλος 

σπουδών 

Ειδικότητα & 
σύντομη 

περιγραφή 
επαγγελματικής 

εμπειρίας 

Απασχόληση 
στο Έργο σε 

ανθρωπομήνες 

       

       

       

o Αντίγραφα των τίτλων σπουδών 

o Αναλυτικά Βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου. Θα 

πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιέχονται στοιχεία για τους τίτλους σπουδών, τις 

επαγγελματικές και επιστημονικές δραστηριότητες τους, γενικά και ειδικά 

προσόντα, μέχρι και τη δημοσίευση της παρούσας. 

ΑΔΑ: Ω217ΩΗΒ-ΦΘΚ



 

30 
 

o Αποδεικτικά στοιχεία επαγγελματικής εμπειρίας (βεβαιώσεις εργοδοτών, 

συμβάσεις ή μισθοδοτικές καταστάσεις, ΔΑΠΥ ή /και τιμολόγια) 

o Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, με νόμιμα θεωρημένο το 

γνήσιο της  υπογραφής  των μελών της Ομάδας Έργου με τις οποίες θα 

δηλώνεται ότι υπάρχει σχετική συμφωνία συνεργασίας με τον προσφέροντα,  ότι 

δεν συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε άλλη προσφορά για τον 

ίδιο διαγωνισμό και ότι αποδέχονται τους όρους του διαγωνισμού. Διευκρινίζεται 

ότι δεν απαιτείται η ψηφιακή υπογραφή των ανωτέρω υπεύθυνων δηλώσεων από 

τους υπογράφοντες, αλλά η νόμιμη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. Οι 

ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις με νόμιμα θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής 

των υπογραφόντων επισυνάπτονται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf στον 

φάκελο της προσφοράς.  

 Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα 

πρέπει να καταθέσει σε υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα. 

Περιγραφή τμήματος Έργου που 

προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος να 

αναθέσει σε Υπεργολάβο 

Επωνυμία, Στοιχεία 

Επικοινωνίας, Νόμιμοι 

Εκπρόσωποι Υπεργολάβου 

Ημερομηνία 

Δήλωσης 

Συνεργασίας 

   

   

   

 Για την απόδειξη της σωρευτικής εμπειρίας της παρ. 2.2.6.3, κατάλογο και συνοπτική 

περιγραφή των κυριότερων έργων με τα απαιτούμενα αντικείμενα, τα οποία υλοποίησαν, 

με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης, του εργοδότη και του 

ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζομένου σε αυτό. Από τον κατάλογο αυτό θα πρέπει να 

προκύπτει η απαιτούμενη εμπειρία. 
 Για την απόδειξη της ειδική εμπειρίας της παρ. 2.2.6.4 πίνακα συνοπτικής παρουσίασης 

των σχετικών έργων σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί: 

Α/Α Αποδέκτης 
Τίτλος 

Έργου / 

Αντικείμενο 

Διάρκεια 

Εκτέλεσης Έργου 

(από μμ/εε έως 

μμ/εε) 

Συνολική 

Αξία (σε 

ευρώ) 

Ποσοστό 

Συμμετοχής 

στο Έργο 

(σε %) 

Προσκομισθέν 

Αποδεικτικό 

Στοιχείο (είδος 

και ημ/νια 

έκδοσης) 

       

       

       

 Και για τις δύο ανωτέρω παραγράφους πιστοποιητικά από πελάτες και σχετικές 

βεβαιώσεις για την ορθή υλοποίηση των έργων που αναφέρονται ανωτέρω  

 Εάν ο Εργοδότης είναι δημόσιος φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 

βεβαίωση καλής εκτέλεσης που έχει εκδοθεί από την αρμόδια δημόσια αρχή πριν 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Εάν ο Εργοδότης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση ή βεβαίωση του Εργοδότη μαζί με τα αντίστοιχα παραστατικά (σύμβαση, 

αντίγραφο δήλωσης της Σύμβασης στην αρμόδια ΔΟΥ, αντίγραφα τιμολογίων). 

 Εάν το έργο ο υποψήφιος οικονομικός φορέας το έχει υλοποιήσει ως μέλος Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας προσκομίζει επιπρόσθετα και αντίγραφο του συμφωνητικού που να 

αποδεικνύεται το ποσοστό συμμετοχής του. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης (εφόσον απαιτείται) της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς 
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προσκομίζουν πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001 ή ισοδύναμο και 

ISO 27.001:2013). 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 

έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 

αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική 

μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη 

σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 

δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος 

εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 

εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που 

προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 

οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά 

την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να 

προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια 

αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 

αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον 

σκοπό αυτό. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:  

Πίνακας: "Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης". 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Συντελεστής 

Βαρύτητας 

Α. 
Κατανόηση και Μεθοδολογική   προσέγγιση   υλοποίησης του 

Έργου 
65% 

Α.1 Περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται το Έργο 15% 

Α.2 
Κατανόηση Ειδικών απαιτήσεων, ιδιαιτερότητες, στόχου και 

αντικειμένου του Έργου 
10% 

Α.3 

Μεθοδολογία υλοποίησης/οργάνωσης του «Έργου» - Ειδικές 

συνθήκες και πλαίσιο ανάλυσης των Υπηρεσιών του Συμβούλου 

(ΥΣ) 

10% 

Α.4 Πληρότητα / ποιότητα παρεχόμενων Υπηρεσιών – Παραδοτέων 10% 

Α.5 
Ιδιαιτερότητες, Κίνδυνοι και Κρίσιμα Σημεία του Αντικειμένου 

των  Υπηρεσιών του Συμβούλου (ΥΣ) 
10% 

Α.6 Χρονοδιάγραμμα     Υπηρεσιών    -  Οργάνωση Παραδοτέων 5% 

Α.7 
Τεκμηρίωση πρόσθετων αναγκαίων υπηρεσιών που είναι αναγκαίες 

και πιθανά δεν έχουν συνεκτιμηθεί στους όρους της παρούσας 
5% 

Β Ομάδα «Έργου» 35% 

Β.1 Σχήμα Διοίκησης και Οργάνωσης του «Έργου» 10% 

Β.2 
Στελέχωση και καταλληλότητα του Υπεύθυνου «Έργου» και του 

Αναπληρωτή του 
10% 
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Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Συντελεστής 

Βαρύτητας 

Β.3 

Στελέχωση, διαθεσιμότητα και καταλληλότητα της Ομάδας 

«Έργου» - Διάρθρωση ειδικοτήτων και ρόλοι ανά Στέλεχος / 

Ειδικότητα 

15% 

Ο μέγιστος αριθμός σελίδων ανά Ενότητα όπως περιγράφεται στην Ενότητα «2.4.4 Περιεχόμενα 

Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»» θα πρέπει να τηρηθεί απαρέγκλιτα. Κάθε Ενότητα και 

Υποενότητα θα ξεκινά από νέα σελίδα. Οποιαδήποτε υπέρβαση σελίδων ή διαφοροποίηση 

περιεχομένων θα οδηγήσει στον αποκλεισμό της Προσφοράς ως απαράδεκτης. Στα παραπάνω 

δεν περιλαμβάνονται εξώφυλλα και περιεχόμενα, και τα αναλυτικά βιογραφικά, 

περιλαμβάνονται όμως σχήματα και συνοπτικά βιογραφικά. Τα αναλυτικά βιογραφικά των 

Μελών της Ομάδας Έργου μπορούν τα τεθούν σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς. Κανένα 

άλλο Παράρτημα, πλην των ρητά αναφερομένων στην παρούσα δεν είναι αποδεκτό, με ποινή 

αποκλεισμού. 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 

ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 150 

βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης πραγματοποιείται, με την χρήση κριτηρίων και 

σταθμισμένης βαθμολογίας. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο 

του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του και η συνολική 

βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των 

κριτηρίων. 

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

U = σ1χΚΑ.1 + σ1χΚΑ.2 + … +  σ3ΧκΒ.1+ σ4χΚΒ.2. + σ4χΚΒ3 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 

αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της 

προσφοράς 

Ειδικότερα:  

Η Ενότητα «Μεθοδολογική Προσέγγιση του «Έργου»» περιέχει αναλυτική περιγραφή του 

τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο. Ιδιαίτερη 

έμφαση θα πρέπει να δοθεί: 

1. στην τεκμηρίωση της ολοκληρωμένης αντίληψης και της περιβάλλουσας του Έργου του 

υποψήφιου Αναδόχου για τις απαιτούμενες υπηρεσίες, 

2. στην τεκμηρίωση της επάρκειας της προτεινόμενης μεθοδολογίας υλοποίησης του 

«Έργου»,   

3. στον τρόπο αντιμετώπισης ειδικών θεμάτων του «Έργου», όπως παρουσιάζονται στον 

παραπάνω Πίνακα και αντιστοιχούν στις υπηρεσίες / λειτουργίες του Αναδόχου. 

4. στη στρατηγική που προτίθεται να χρησιμοποιήσει σε όλα τα στάδια της υλοποίησης του 

φυσικού αντικειμένου και την αναλυτική προσέγγιση που θα ακολουθήσει (τεχνικές, 

εργαλεία, συνεργασίες κλπ.). Επίσης, στις διαδικασίες μεταφοράς  τεχνογνωσίας, τον 

τρόπο συνεργασίας με το προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής, τις συντονισμένες 

επαφές και συνεργασίες που πρόκειται να κάνει με άλλους εξωτερικούς φορείς, τον 

τρόπο πρόσβασης σε σχετικές με την Υπηρεσία πηγές πληροφοριών. 

5. οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση του υποψήφιου 

Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα 

διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

Η Ενότητα «Ομάδα Έργου» αναφέρεται στην οργάνωση και διάρθρωση της Ομάδας Έργου) και 

θα περιλαμβάνει: 
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 Αναλυτική περιγραφή της δομής και οργάνωσης της ομάδας των στελεχών που θα 

εμπλακούν στο έργο, με σαφή αναφορά στον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του 

Έργου και στην τεκμηριωμένη κατανομή των  Α/Μ ανά Φάση 

 Αναφορά στο βαθμό εμπλοκής του Υπευθύνου Έργου ανά φάση και επιμέρους εργασία 

του έργου 

 Αναλυτική αναφορά ως προς την Ομάδα Έργου σχετικά με την εξειδίκευση του ρόλου 

των Μελών της στο Έργο, το εύρος εμπλοκής τους στην υλοποίησή του, τη 

συμπληρωματικότητα και συνέργεια των ρόλων και τη βέλτιστη κάλυψη του 

συνολικού εύρους των απαιτήσεων του έργου, ανά φάση και επιμέρους εργασία του 

έργου. 

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού: 

Β = 0,90 * (UΤ / UΜΑΧ) + 0,10 * (ΒΜΙΝ/ ΒΚ) 

όπου: 

Β = ο τελικός βαθμός της προσφοράς 

UΤ = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου 

UΜΑΧ = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς 

ΒΚ = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς 

ΒΜΙΝ = το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς. 

 

Η πρώτη στο Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, δηλαδή η προσφορά εκείνη με το μεγαλύτερο 

βαθμό Β, θεωρείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Εάν οι οικονομικές προσφορές κρίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο, τις 

απαιτήσεις και τη διάρκεια της σύμβασης και, ειδικότερα, εφόσον το ποσοστό έκπτωσης 

υπερβαίνει το 20% % του μέσου όρου των οικονομικά αποδεκτών οικονομικά προσφορών, η 

Επιτροπή Αξιολόγησης απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να αιτιολογήσουν την τιμή που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα 

(10) ημερών από την κοινοποίηση προς αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή 

εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα (στο 

Παράρτημα Ι). 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 

κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
2.4.2.1 Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία που 

ορίζεται στη παρούσα διακήρυξη είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή 

είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε 

περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι 

φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το 

αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για 
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τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται 

ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα 

παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό 

κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά 

του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα 

αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους 

δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, 

στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης 

ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης 

ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.  

 

2.4.2.2 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως 

φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς την Επιτροπή Διαγωνισμού  

 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

(Ονομ/μο, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Ταχυδρομική Δ/νση, αριθμός τηλεφώνου, fax, email) 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 

«Υπηρεσίες υποστήριξης στην ωρίμανση, εξειδίκευση και διενέργεια Δημόσιων 

Διαγωνισμών και τη διοικητική παρακολούθηση Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου 

Τανάγρας» 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:      (αριθμός, ημερομηνία) 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Δήμος Τανάγρας 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:…………… 

 

2.4.2.3 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους σε ενιαίο 

σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει τρεις επί μέρους, 

ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: 

Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία 

και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο 2.4.3 της 

παρούσας. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον Φάκελο, με τη σειρά 

που ζητούνται στις αντίστοιχες παραγράφους. 

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 

του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. 

Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής 

Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. 

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής : 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 

- ένα (1) πρωτότυπο 

που θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής. 

 Τεχνική Προσφορά: 

- ένα (1) πρωτότυπο 

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. 

Οικονομική Προσφορά: 

- ένα (1) πρωτότυπο 

που θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς. Θα 

χρησιμοποιηθεί επί ποινή αποκλεισμού το έντυπο που προβλέπεται στη διακήρυξη και είναι 

αναρτημένο σε επεξεργάσιμη μορφή (WORD) στην Ιστοσελίδα του Δήμου. 

σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις παραγράφους 2.4.3 έως 2.4.5.  
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Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ 

και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του 

Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου (π.χ. Δικαιολογητικά κ.λπ.). 

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και 

διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου όλων των μελών της. 

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να 

επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική 

Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι και σε ξένη 

γλώσσα, αλλά να συνοδεύεται οπωσδήποτε από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

Ως επίσημες μεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το 

Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από 

εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα. 

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η 

σειρά των όρων της Διακήρυξης. 

Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται 

ασαφείς απαντήσεις της μορφής "ελήφθη υπόψη", συμφωνούμε και αποδεχόμεθα, κλπ. 

Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, 

σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, 

πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι 

διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια 

Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει 

στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της 

ημερομηνίας αποσφράγισης. 

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 

(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο 

Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. Με την υποβολή της 

Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος από κάθε 

πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του «Έργου» και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία 

που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού. 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας 

Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 

Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια 

Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο 

και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

Οι προσφορές αφορούν ολόκληρο το έργο. 

Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων δίδονται συνολικά με ανάρτηση στην Ιστοσελίδα 

του Φορέα, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που ορίζεται στη Διακήρυξη. 

2.4.2.4 Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της παρούσας, δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας. 

2.4.2.5 Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( 

ημερομηνία και ακριβή ώρα) που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή 

που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που 

κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει 
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ως μη κανονικές. Αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, 

μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά 

τους, και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

2.4.2.6 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον 

οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο 

εκπρόσωπο αυτών. 

2.4.2.7 Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 

υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που 

αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 

Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 

μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

Τα δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν: 

α) Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ), 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για 

κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

β) την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε 

έντυπη μορφή (πρωτότυπο). 

γ) Το σύνολο των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην ενότητα 2.2.9.2 «Αποδεικτικά 

μέσα» της παρούσας 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ 

για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Αντίστοιχα Τ.Ε.Υ.Δ υποβάλλεται 

και από τυχόν υπεργολάβους. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»  

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να 

περιέχει επί ποινή αποκλεισμού τα Κεφάλαια 1 και 2 και τις επιμέρους ενότητες (περιεχόμενα 

προσφοράς) όπως αναφέρονται κατωτέρω, στον αντίστοιχο  μέγιστο αριθμό σελίδων που 

αναφέρεται ανά Κεφάλαιο:  

 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 

Μέγιστος Αριθ. 

Σελίδων ανά 

Ενότητα Προσφοράς 

Α. 
Κατανόηση και Μεθοδολογική   προσέγγιση   υλοποίησης του 

Έργου 
μέχρι 15 σελίδες 

Α.1 Περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται το Έργο 3 

Α.2 
Κατανόηση Ειδικών απαιτήσεων, ιδιαιτερότητες, στόχου και 

αντικειμένου του Έργου 
2 

Α.3 

Μεθοδολογία υλοποίησης/οργάνωσης του «Έργου» - Ειδικές 

συνθήκες και πλαίσιο ανάλυσης των Υπηρεσιών του Συμβούλου 

(ΥΣ) 

3 

Α.4 Πληρότητα / ποιότητα παρεχόμενων Υπηρεσιών – Παραδοτέων 2 

Α.5 
Ιδιαιτερότητες, Κίνδυνοι και Κρίσιμα Σημεία του Αντικειμένου  

των Υπηρεσιών του Συμβούλου (ΥΣ) 
2 

Α.6 Χρονοδιάγραμμα     Υπηρεσιών    -  Οργάνωση Παραδοτέων 2 
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Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 

Μέγιστος Αριθ. 

Σελίδων ανά 

Ενότητα Προσφοράς 

Α.7 
Τεκμηρίωση πρόσθετων αναγκαίων υπηρεσιών που είναι αναγκαίες 

και πιθανά δεν έχουν συνεκτιμηθεί στους όρους της παρούσας 
1 

Β Ομάδα «Έργου» μέχρι 8 σελίδες  

Β.1 Σχήμα Διοίκησης και Οργάνωσης του «Έργου» 3 

Β.2 
Στελέχωση και καταλληλότητα του Υπεύθυνου «Έργου» και του 

Αναπληρωτή του 
1 

Β.3 

Στελέχωση, διαθεσιμότητα και καταλληλότητα της Ομάδας 

«Έργου» - Διάρθρωση ειδικοτήτων και ρόλοι ανά Στέλεχος / 

Ειδικότητα 

4 

 

Πέρα των αναφερομένων στην Ενότητα 2.3.1 ανωτέρω, επισημαίνεται εκ νέου ότι προσφορά 

που δεν θα τηρεί την παραπάνω κύρια δομή περιεχομένων και πλήθος σελίδων ανά ενότητα δεν 

θα αξιολογείται και στο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού θα θεωρείται 

απορριπτέα. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.5 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών 
2.4.5.1 Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην 

παρούσα κριτήριο ανάθεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ 

της παρούσας και επί του εντύπου του Παραρτήματος ΙΙΙ, με ποινή 

αποκλεισμού. Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ (€), με 

δυο δεκαδικά. 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 στην παρούσα. Οι υπέρ τρίτων 

κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 

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

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

υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. Οι προσφερόμενες τιμές είναι 

σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

2.4.5.2 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 του άρθρου 3.1.1. της παρούσας, 

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και 

τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην παράγραφο 1.3 της παρούσας. 

2.4.5.3 Η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ της Οικονομικής Προσφοράς του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III της παρούσας θα λαμβάνεται υπ’ όψη για τη 

σύγκριση των προσφορών. 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, 

υπερισχύει η τιμή μονάδας. 

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. 

Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της Προσφοράς, οι υποψήφιοι 

Ανάδοχοι δε  δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση 

αυτή να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 

2.4.5.4 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους 

συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των 
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προσφερόμενων τιμών, οι δε οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να τα 

παρέχουν. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος 

που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα 

(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή 

εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 

δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 

παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 

προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, 

κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν 

είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν 

την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην 

τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 

αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο 

πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. 

(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών 

συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, 

τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 

3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 

3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 

σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1 της παρούσας και το άρθρο 102 του Νόμου 4412/2016, 

δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της 

παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του Νόμου 4412/2016) και στην περίπτωση 

ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων 

που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
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σύμβασης. 

θ) η οποία δεν τηρεί τους ειδικούς όρους της παρούσας. 

 

 

3 Διενέργεια διαδικασίας – Αξιολόγηση προσφορών  
 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία 

στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, 

μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του σχετικού άρθρου της παρούσας. Η 

παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα 

αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων 

οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της 

λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

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

της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4 

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

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

υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της 

και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η 

υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 

διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. Η αποσφράγιση διενεργείται 

δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι 

οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 

υπoβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 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. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η 

τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν 

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

αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των 

οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το 

παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και 

υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα.  

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη 

των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.  

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά 

την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται 

κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα 
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ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία 

καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται 

απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια 

α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.  

Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, 

κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

δ) Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της 

Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους 

συμμετέχοντες. Ειδικά, για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) 

ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, εκδίδεται μία απόφαση, με την 

οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») όλων των 

διαγωνιζόμενων κατά τα ανωτέρω (άρθρο 100 παρ. 4 Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 107 περ. 18 Ν. 4497/2017). 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 32 και 33 του Ν. 4497/2017 και ισχύει. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα 

(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή 

εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική 

βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με 

την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα και με το άρθρο 103 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του Ν. 4497/2017, η Αναθέτουσα Αρχή 

ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10)  ημερών  από την 

κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 

4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών, που καθορίζονται στην ενότητα 2.2 της 

παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 

στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και 

σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η 

ακρίβειά τους. 

Στο Φάκελο θα αναγράφονται εξωτερικά ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

i. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 

(Ονομ/μο, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Ταχυδρομική Δ/νση, αριθμός τηλεφώνου, fax, email) 

ii. Τον Αποδέκτη: 

……………………………………………………………………. 

iii. Την ένδειξη: 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΡΓΟ «…………………..» (ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ………………………..  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) 

iv. Την ένδειξη: 
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:……………………. 

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

υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της ανωτέρω 

παραγράφου  (10 ημερών) αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της 

προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να 

αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή 

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

χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.  

Όσοι συμμετέχοντες δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 

η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 

ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 

με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται 

οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα  της ενότητας 2.2. (λόγοι 

αποκλεισμού, κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές 

στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, 

οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 

έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς 

μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει 

ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 

Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 

που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, και που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, σύμφωνα με το 

άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, 

όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Κατά της ανωτέρω απόφασης 

χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

107 περ. 30-33 του Ν. 4497/2017 και ισχύει. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον 

αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2..  

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού 

εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. 

Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 

στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία του άρθρου 103 

του Ν.4412/2016, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον 
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συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα 

με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016. 

 

3.4 Ενστάσεις 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι, 

σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 30-33 

του Ν. 4497/2017 και ισχύει, πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 

πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται 

σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της 

διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για 

τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης 

και της υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής η οποία αποφασίζει αιτιολογημένα, 

κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, 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 η 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 τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο 

επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από 

το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, 

μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα 

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

αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 

αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 

σφάλμα ή η παράλειψη.   

 

 

4 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης  
 

4.1 Εγγύηση  καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 

το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της 

αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ 

ελάχιστον με το συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης προσαυξημένο κατά ΕΝΑ (1) μήνα. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται το 

συμφωνητικό. Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με το φορέα που τις έχει εκδώσει προκειμένου 

να διαπιστώσει την εγκυρότητά της. 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 

ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 

αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το 

υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 

72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του 

αναδόχου. 

 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 

τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 

ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου της προμήθειας της σύμβασης. Στην περίπτωση τμηματικών 

παραδόσεων, η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που 

αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος της προμήθειας που παραλήφθηκε οριστικά μετά 

την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο 

πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 

υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της άνω εγγύησης  γίνεται μετά την αντιμετώπιση 

των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, των 

οποίων ο ανάδοχος έλαβε γνώση και δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοιά τους, οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης με τα παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασάφειας της παρούσας 

διακήρυξης υπερισχύει ο Ν. 4412/2016. Τούτο ισχύει και σε περίπτωση που διατάξεις της 

διακήρυξης είναι αντίθετες με τον Ν. 4412/2016 

 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται 

και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 

δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 

τους. 

 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 

ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή 

κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 
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απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 

χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου 

με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της 

διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του 

τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 

γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα 

της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο 

ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  

το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, 

προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 

υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 

δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 

6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου 

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 

του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από 

τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 

άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

 

5 Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης  
 

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας κάθε 

τμηματικής παράδοσης σύμφωνα και υπό την προϋπόθεση της οριστικής παραλαβής των 

αντίστοιχων Παραδοτέων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, τη σύνταξη 

του «Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσιών» από την Επιτροπή Παραλαβής και την ύπαρξη των 

αντίστοιχων πιστώσεων. Κάθε τμηματική παράδοση αντιστοιχεί στην υποβολή του σχετικού 

Παραδοτέου και προϋποθέτει την υλοποίηση των προβλεπόμενων  

Τρόπος πληρωμής : 
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 με την παραλαβή του Παραδοτέου Ι (Π-Ι):  Έκθεση οργάνωσης και σχεδιασμού Έργου. 

Υποβάλλεται 20 ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης: θα καταβληθεί το 10% της 

Σύμβασης 

 με την παραλαβή του Παραδοτέου ΙΙ (Π-ΙΙ):  1
η
 Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών 

(Υποβάλλεται 3 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης): θα καταβληθεί το 30% της 

Σύμβασης 

 με την παραλαβή του Παραδοτέου ΙΙΙ (Π-ΙΙΙ):  2
η
 Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών 

(Υποβάλλεται 6 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης): θα καταβληθεί το 30% της 

Σύμβασης 

 με την παραλαβή του Παραδοτέου ΙV (Π-ΙV):  3
η
 Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών 

(Υποβάλλεται 9 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης): θα καταβληθεί το 20% της 

Σύμβασης 

 με την παραλαβή του Παραδοτέου V (Π-V):  4
η
 Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών 

(Υποβάλλεται 12 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης): θα καταβληθεί το 20% της 

Σύμβασης 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα χρονικής παράτασης του φυσικού αντικειμένου της 

σύμβασης χωρίς πρόσθετη αμοιβή, εφόσον δεν επαρκεί ο χρόνος για την υλοποίηση μέρους  των 

προβλεπόμενων Συμβατικών Υπηρεσιών (βλέπε Παράρτημα  Ι) με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα 

του Αναδόχου. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 

του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

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

υλικού 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 

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

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 

κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής 

Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του 

ν. 4412/2016 

γ) 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%. 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν 

δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 

αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν 

υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 

παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 

συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
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προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 

αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 

προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του 

για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 

της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις 

βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας των τμηματικών προθεσμιών επιβάλλεται ποινική 

ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 

εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 

ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 

αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και 

τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει 

εκτελεστεί πλήρως. 

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

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

ανάδοχο έκπτωτο. 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

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

όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1  

(Παρακολούθηση της σύμβασης), 6.2. (Διάρκεια Σύμβασης), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 

τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της 

προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 

οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 

 

 

6 Ειδικοί όροι της Σύμβασης 
 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από 

ομάδα παρακολούθησης ή από στέλεχος του φορέα που θα οριστεί, το οποίο και θα εισηγείται 

στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα 

εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, 

στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για 

ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της 

σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

 

ΑΔΑ: Ω217ΩΗΒ-ΦΘΚ



 

47 
 

6.2 Διάρκεια σύμβασης  

6.2.1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες. 

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 10% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  

αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά 

δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η 

συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η 

παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα 

παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από 

υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του 

χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα 

με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται έλεγχος μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο 

ανάδοχος. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 

παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης 

και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν 

τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 

παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα 

πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω 

απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των 

παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 

απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική 

απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 

αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 

του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης 

δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των 

σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

6.4 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μην δημοσιοποιεί, αναπαραγάγει διακινεί κλπ. προσωπικά 

δεδομένα που τυχόν έρθουν στην κατοχή του και να τα διαχειρίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες 

που του δίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή και σύμφωνα με τον Κανονισμό Ε/Ε 2016/679 

(GDPR) για τα Προσωπικά Δεδομένα. 

 

 

 

7 Παραρτήματα 
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7.1 Παράρτημα Ι-Μελέτη 40/2020 

 

7.2 Παράρτημα ΙΙ–ΤΕΥΔ 

(Συνημμένο αρχείο) 

 

7.3 Παράρτημα ΙIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Για την ανάθεση προς επιλογή αναδόχου για την Υπηρεσία «Υπηρεσίες υποστήριξης στην 

ωρίμανση, εξειδίκευση και διενέργεια Δημόσιων Διαγωνισμών, Δράσεων που εντάσσονται 

στην ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού και τη διοικητική παρακολούθηση Δημοσίων Συμβάσεων του 

Δήμου Τανάγρας»: 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΑΞΙΑ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 

Υπηρεσίες 

υποστήριξης στην 

ωρίμανση, 

εξειδίκευση και 

διενέργεια Δημόσιων 

Διαγωνισμών, 

Δράσεων που 

εντάσσονται στην 

ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού 

και τη διοικητική 

παρακολούθηση 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

(όλες οι 

παραδοτέες 

εργασίες) 

1 ………………€ ………………..€ 

ΕΡΓΟ «Υπηρεσίες υποστήριξης στην 

ωρίμανση, εξειδίκευση και 

διενέργεια Δημόσιων Διαγωνισμών, 

Δράσεων που εντάσσονται στην 

ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού και τη 

διοικητική παρακολούθηση 

Δημοσίων Συμβάσεων του 

Δήμου Τανάγρας» 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 40/2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΣ 

74.400,00 € 

Κ.Α.Ε. 02.00.6142.05_ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
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Δημοσίων Συμβάσεων 

του Δήμου Τανάγρας 

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                   ………………..€ 

Φ.Π.Α. 24%                                                                                  ………………. € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                                     ..…………….€                                           

Προσφέρω τις ανωτέρω υπηρεσίες έναντι συνολικού ποσού: 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………. 

 (αναγράφεται το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ολογράφως) 

……./……/2020 

Ο Προσφέρων 

Σφραγίδα Επιχείρησης, Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου] 

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 275/2020 

 

Το πρακτικό αυτό υπογράφουν οι εξής: 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

    ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  1.  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

2. ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

3. ΔΡΙΧΟΥΤΗΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 

 

 

4. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

5. ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 

 

 

6. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ 
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ &  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ Ο.Ε. 

 

 

ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
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