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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

Ταχ. Δ/νση : Λαιμός 
Τ.Κ : 53077, Άγιος Γερμανός 

Τίτλος: «Παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας-

διαφήμισης του έργου NET METERING» 

Πληροφορίες: Καραγιάννης Βαγγέλης   
Τηλέφωνο : 2385351322 
FAX : 2385051436 

 

E-mail : prespa@otenet.gr  

 
                                                                                            Λαιμός  05 /08 /2019   
                               

                                                                       Αρ. Πρωτ: 2853  

 

Διακήρυξη  1/2019 

συνοπτικού διαγωνισμού της εργασίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας-διαφήμισης 

του έργου NET METERING» με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου 

Δημοσιότητας και  Υλοποίησης του έργου “NET METERING-Ενσωμάτωση 

Φωτοβολταϊκών Σταθμών για Ιδιοκατανάλωση με τη Μέθοδο του Ενεργειακού 

Συμψηφισμού σε Δημοτικά Κτίρια/Εγκαταστάσεις Αντλιοστασίων και Ενεργειακή 

Αναβάθμιση Οδοφωτισμού & Δημοτικών Υποδομών μέσω Αντικατάστασης Συμβατικών 

Λαμπτήρων με φωτιστικά LED”, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020”, Άξονας Προτεραιότητας 1: Προώθηση 

του Περιβάλλοντος, των Βιώσιμων Μεταφορών και των Δημόσιων Υποδομών, Θεματική 

Προτεραιότητα 1b: Προστασία του Περιβάλλοντος και Προώθηση της Προσαρμογής στις 

Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής, Πρόληψη, Αποφυγή και Διαχείριση των Κινδύνων, Ειδικός 

Στόχος 1.3: Αύξηση της Εξοικονόμησης Ενέργειας και της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

(ΑΠΕ). 

  
CPV:  71314300-5 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση 
        79951000-5 Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων 
        79342200-5 Υπηρεσίες προώθησης. 
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Αρμόδιοι Υπάλληλοι για την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων, σχετικά με το 

Τεύχος Προκήρυξης: 

Για ερωτήσεις επί της Διακήρυξης : Καραγιάννης Βαγγέλης  

ΤΗΛ: 2385351322, FAX: 2385051436, ΕΜΑΙL: prespa@otenet.gr 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

        ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (άρθρ. 117 Ν. 4412/2016) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης  

σχέσης ποιότητας - τιμής 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

72.850,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

CPV: 71314300-5, 79951000-5, 79342200-5 

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση,  

Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων 

Υπηρεσίες προώθησης 

NUTS ΙΙΙ : EL134 Florina 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

06-09-2019 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

06-09-2019 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ : 

www.prespes.gr, Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του ΚΜΗΔΗΣ 

mailto:prespes@otenet.gr
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

Μέρος Α’: Γενικά 

Άρθρο 1: Στοιχεία Διαγωνισμού – Αναθέτουσα Αρχή – Ορισμοί – Δημοσίευση 

Άρθρο 2: Αντικείμενο του Διαγωνισμού 

Άρθρο 3: Εφαρμοστέα Νομοθεσία – Τεύχη Διαγωνισμού – Συμβατικά Τεύχη 

Άρθρο 4: Παραλαβή Τευχών Διαγωνισμού – Παροχή Συμπληρωματικών Πληροφοριών/ Διευκρινίσεων 

Άρθρο 5: Γλώσσα Διαδικασίας 

Άρθρο 6: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό 

Μέρος Β’: Προσόντα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

Άρθρο 7: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

Άρθρο 8: Προσωπική κατάσταση Διαγωνιζομένων 

Άρθρο 9: Ειδική Τεχνική, Επαγγελματική  

Άρθρο 10 : Οικονομική/ Χρηματοπιστωτική Ικανότητα/Επάρκεια. 

Μέρος Γ’: Αντικείμενο του Διαγωνισμού 

Άρθρο 11: Παραδοτέα του Έργου 

Άρθρο 12: Προϋπολογισμός του Έργου 

Άρθρο 13: Συμβατική Διάρκεια – Αμοιβή Αναδόχου – Τρόπος Πληρωμής 

Μέρος Δ’: Περιεχόμενο Προσφοράς – Διαγωνιστική Διαδικασία 

Άρθρο 14: Τόπος, Τρόπος και Χρόνος Υποβολής της Προσφοράς 

Άρθρο 15: Περιεχόμενο Κυρίως Φακέλου Προσφοράς 

Άρθρο 16: Κριτήριο Κατακύρωσης 

Άρθρο 17: Διαγωνιστική Διαδικασία 

Άρθρο 18: Κατακύρωση του Διαγωνισμού 

Άρθρο 19: Σύναψη και υπογραφή της Σύμβασης 

Άρθρο 20: Ματαίωση 

Μέρος Ε’: Προσφυγές 

Άρθρο 21: Προσφυγές 

Μέρος ΣΤ’: Εξέλιξη Συμβατικής Σχέσης 

Άρθρο 22: Τροποποίηση των όρων της Σύμβασης 

Άρθρο 23: Λόγοι Ανωτέρας Βίας – Αναστολή της Σύμβασης – Μετάθεση Χρονοδιαγράμματος  

Άρθρο 24: Εμπιστευτικότητα – Πνευματικά Δικαιώματα 

Άρθρο 25: Εκχώρηση της Σύμβασης- Υποκατάσταση Αναδόχου 

Άρθρο 26: Κυριότητα του Έργου – Μεταβίβαση Κυριότητας 

Άρθρο 27: Επεκτάσεις 

Άρθρο 28: Παρακολούθηση – Παραλαβή Έργου 

Άρθρο 29: Έκπτωση Αναδόχου – Ποινικές Ρήτρες 

Άρθρο 30 : Υποχρέωση για Συμμόρφωση με περιβαλλοντική, κοινωνικοασφαλιστική και εργατική νομοθεσία 

Άρθρο 31 : Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Μέρος Ζ’: Παραρτήματα 

Υποδείγματα 

I. Γενικής Υπεύθυνης Δήλωσης 

II. Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στον Διαγωνισμό 

III. Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης 

ΙV. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
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ΜΕΡΟΣ Α’: Γενικά 

Άρθρο 1 

Στοιχεία Διαγωνισμού – Αναθέτουσα Αρχή – Ορισμοί – Δημοσίευση 

 

1.1. Στοιχεία Διαγωνισμού – Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Δημοσιότητας και  

Υλοποίησης του έργου “NET METERING-Ενσωμάτωση 

Φωτοβολταϊκών Σταθμών για Ιδιοκατανάλωση με τη Μέθοδο 

του Ενεργειακού Συμψηφισμού σε Δημοτικά 

Κτίρια/Εγκαταστάσεις Αντλιοστασίων και Ενεργειακή Αναβάθμιση 

Οδοφωτισμού & Δημοτικών Υποδομών μέσω Αντικατάστασης 

Συμβατικών Λαμπτήρων με φωτιστικά LED” 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Παροχή τεχνικών υπηρεσιών συναφούς επιστημονικού 

αντικειμένου με αυτό των μελετών   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 72.850,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

 

 

ΈΩΣ ΤΟ ΤΈΛΟΣ του έργου «NET METERING» 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ  

Δημαρχείο, Λαιμός 

Τηλ: 2385351322, Ε-Mail : prespa@otenet.gr 

και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.prespes.gr 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 

4412/2016 

 

Μέχρι την 30-08-2019  

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

06-09-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ  11:00πμ  

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ  

Δημαρχείο, Λαιμός 

Πρωτόκολλο Δήμου 

Τ.Κ. 53077, Άγιος Γερμανός 

 

mailto:prespes@otenet.gr
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1.2 Έδρα/ Στοιχεία Επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής: 

 

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Καραγιάννης Βαγγέλης 

Λιναρά Χαρά 

Διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ  

Δημαρχείο, Λαιμός 

Τ.Κ. 53077, Άγιος Γερμανός 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: ΤΗΛ: 2385351322,21 

Τηλέφωνο τηλεομοιοτυπίας: FAX: 2385051436 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ΕΜΑΙL: prespa@otenet.gr 

 

1.3. Ορισμοί: 

Στην παρούσα Προκήρυξη, καθώς και στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του παρόντος Διαγωνισμού οι κάτωθι 

όροι, θα χρησιμοποιούνται με το κάτωθι περιεχόμενο: 

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ  

Ενδιαφερόμενος: οποιοσδήποτε φορέας ο οποίος προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα διαγωνιστική 

διαδικασία, 

Διαγωνιζόμενος: ο φορέας ο οποίος έχει υποβάλει φάκελο συμμετοχής, 

Τεύχη: τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο Άρθρο 3 της παρούσας Προκήρυξης, 

Επιτροπή: η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, η οποία ορίζεται 

βάσει των οικείων διατάξεων. 

Προσωρινός Ανάδοχος: ο διαγωνιζόμενος η προσφορά του οποίου έχει κριθεί ως η πλέον κατάλληλη και 

εκκρεμεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών του Άρθρου 17.2. της παρούσας Προκήρυξης. 

Οριστικός Ανάδοχος: ο διαγωνιζόμενος στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά το αποτέλεσμα του 

Διαγωνισμού. 

Σύμβαση: το Συμβατικό Κείμενο που θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του οριστικού 

Αναδόχου, μετά την οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού σε αυτόν. 

Συμβατική αμοιβή: η οικονομική προσφορά του οριστικού Αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ. 

 

1.4. Δημοσιότητα: 

Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ www.prespes.gr καθώς και 

στο ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

mailto:prespes@otenet.gr
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Άρθρο 2 

Αντικείμενο του Διαγωνισμού 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Δημοσιότητας και  Υλοποίησης 

του έργου “NET METERING-Ενσωμάτωση Φωτοβολταϊκών Σταθμών για Ιδιοκατανάλωση με τη Μέθοδο του 

Ενεργειακού Συμψηφισμού σε Δημοτικά Κτίρια/Εγκαταστάσεις Αντλιοστασίων και Ενεργειακή Αναβάθμιση 

Οδοφωτισμού & Δημοτικών Υποδομών μέσω Αντικατάστασης Συμβατικών Λαμπτήρων με φωτιστικά LED”, το 

οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα – Αλβανία 2014-

2020”, Άξονας Προτεραιότητας 1: Προώθηση του Περιβάλλοντος, των Βιώσιμων Μεταφορών και των 

Δημόσιων Υποδομών, Θεματική Προτεραιότητα 1b: Προστασία του Περιβάλλοντος και Προώθηση της 

Προσαρμογής στις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής, Πρόληψη, Αποφυγή και Διαχείριση των Κινδύνων, 

Ειδικός Στόχος 1.3: Αύξηση της Εξοικονόμησης Ενέργειας και της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

(ΑΠΕ). 

Ειδικότερα στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται : 

2.1.1 Εκπόνηση Σχεδίου Επικοινωνίας του Έργου 

2.1.2 Διοργάνωση μίας Εκδήλωσης Διάδοσης/Δημόσιας Διάσκεψης στις Πρέσπες, στην Ελλάδα, 

απευθυνόμενη στους δημόσιους υπαλλήλους, στους πολίτες και στο ευρύ κοινό (έως 100 άτομα). 

Περιλαμβάνει όλο το απαραίτητο οργανωτικό κόστος (δελτία τύπου, γραμματειακή υποστήριξη, catering, 

φωτογράφο, μεταφραστή αν απαιτείται, συγγραφή έκθεσης αναφοράς για την εκδήλωση κ.λπ.) 

2.1.3 Διοργάνωση ενός Σεμιναρίου/Εργαστηρίου στις Πρέσπες, στην Ελλάδα, απευθυνόμενο σε 

εξειδικευμένο προσωπικό των εταίρων (max 20 άτομα). Περιλαμβάνει: όλες τις απαραίτητες διοικητικές 

ενέργειες για την προετοιμασία του Σεμιναρίου, δαπάνες για τροφοδοσία, επιλογή εκπαιδευτών/ομιλητών, 

γραμματειακή υποστήριξη, φωτογράφο & δελτία τύπου, έκθεση αναφοράς για την εκδήλωση κ.λπ.) 

2.1.4 Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, ο έλεγχος και η λειτουργία της επίσημης Ιστοσελίδας / Πλατφόρμας του 

Έργου (Το κόστος περιλαμβάνει επίσης την ενημέρωση και τις μεταφράσεις των περιεχομένων του δικτυακού 

τόπου σε όλο το έργο)  

2.1.5 Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του επίσημου λογότυπου του έργου, η δημιουργία & η προμήθεια – 

διάθεση   

 100 ψηφιακών φορητών δίσκων αποθήκευσης USB  

 200 Folders 

 200 Μπλοκ 

 200 Στυλό 

 400 Leaflets 

 1 Banner 

 1 Information Sign  

 400 Publications 
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2.1.6 O σχεδιασμός και η ανάπτυξη του επικοινωνιακού υλικού του έργου κατά τη διάρκεια του έργου 

(περιλαμβάνει: μεταφράσεις, προετοιμασία των κειμένων για το διαφημιστικό υλικό, μοντάζ κτλ) 

2.1.7 H τεχνική υποστήριξη για όλα τα Σεμινάρια/Εργαστήρια του Έργου (Συμμετοχή σε όλα τα 

Σεμινάρια/Εργαστήρια του έργου, φωτογράφηση και αναφορά όλων των εκδηλώσεων, δελτία τύπου, 

παρουσιάσεις, όπου χρειάζεται, μεταφράσεις κ.λ.π.) 

2.1.8 H τεχνική υποστήριξη όλων των εκδηλώσεων διάδοσης/δημόσιων διασκέψεων του έργου 

(περιλαμβάνει συμμετοχή σε όλες τις διασκέψεις του έργου, φωτογράφηση και αναφορά όλων των 

εκδηλώσεων, δελτία τύπου, μεταφράσεις όπου είναι εφικτό, παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων κ.λ.π.) 

2.1.9 H Ανάλυση του Ελληνικού και Κοινοτικού Νομοθετικού Πλαισίου σχετικά με τις άδειες και τις τεχνικές 

απαιτήσεις, τις διαδικασίες αδειοδότησης και την τελική αποδοχή για σύνδεση των φωτοβολταϊκών 

εγκαταστάσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα Net-Metering". Ο ανάδοχος θα αναλάβει να συλλέξει και να 

αναλύσει το ελληνικό και κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 

μονάδων με τη μεθοδολογία του συμψηφισμού της παραγόμενης από την μονάδα και της καταναλισκόμενης 

από τον καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας (net-metering)  

2.1.10  Tη σύνταξη τευχών τεχνικής περιγραφής, τεχνικών προδιαγραφών, αναλυτικού προϋπολογισμού, 

σχεδίων χωροθέτησης εξοπλισμού, διακήρυξης και λοιπών απαιτούμενων για τον διαγωνισμό (πχ ΤΕΥΔ) για 

τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις (περιλαμβάνονται οι πιλοτικές εγκαταστάσεις) και την έκδοση των από το 

νόμο απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων 

2.1.11  Τη συγκριτική αξιολόγηση των ενεργειακών αποτελεσμάτων των εγκαταστάσεων που λειτουργούν 

με διαφορετική μεθοδολογία (π.χ. net-metering vs αυτοπαραγωγός) και την σύνθεση των προτάσεων (με τη 

συνδρομή όλων των εταίρων). Μέσω της σύνθεσης και της σύγκρισης των αποτελεσμάτων θα εξαχθούν 

χρήσιμα συμπεράσματα και θα ενοποιηθούν σε ένα Παραδοτέο  

2.1.12 Την Τεχνική Υποστήριξη προς το Δήμο Πρεσπών σχετικά κατά την διαδικασία δημοπράτησης του/ων 

έργου/ων και ειδικότερα την παροχή τεχνικής βοήθειας  

 στη σύνταξη των τευχών της διακήρυξης σύμφωνα με όσα ορίζει ο Ν.4412/2016, για τη 

δημοπράτηση των πιλοτικών έργων που περιλαμβάνονται στο έργο «ΝΕΤ-ΜΕΤΕRING»  

 σε περιπτώσεις ενστάσεων κατά του κύρους της διακήρυξης και την παροχή διευκρινήσεων προς 

τους υποψήφιους, για τεχνικά θέματα. 

 την αξιολόγηση τεχνικών φακέλων των υποψηφίων και την σύνταξη εισήγησης προς την επιτροπή 

αξιολόγησης του Δήμου. Σε περιπτώσεις ενστάσεων να παρέχει τεχνική βοήθεια προς την επιτροπή 

αξιολόγησης. 

 Κατά την διάρκεια διαπραγματεύσεων προς της υπογραφής της σχετικής σύμβασης προμήθειας και 

εγκατάστασης του εξοπλισμού του έργου. 

   

 

Άρθρο 3 

Εφαρμοστέα Νομοθεσία – Τεύχη Διαγωνισμού – Συμβατικά Τεύχη 
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3.1. Εφαρμοστέα Νομοθεσία: 

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν κατά τον 

χρόνο δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης. 

3.1.1. Το N.4270/2014 Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α/143/28.6.2014), κατά τις διατάξεις που ισχύει.  

3.1.2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών  

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

3.1.3. Ο Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας», όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει  

3.1.4. Ο Ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. 248 Α) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

3.1.5. Οι διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/ Α’/ 15.09.2011) «Σύσταση Ενιαίας Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου 

κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις», ως ισχύει. 

3.1.6. Οι διατάξεις του Ν. 4024/ 2011 (ΦΕΚ 226/ Α’/ 27.10.2011), ως ισχύει.  

3.1.7. Τις  διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»  

3.1.8. Τη με αριθμ. Πρωτ. 47/2018 σχετική απόφαση του Δ.Σ. για την υλοποίηση του έργου. 

3.1.9. Ότι για το προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής ελήφθη υπόψην, η Υ.Α. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 

(ΦΕΚ 2519/20-7-2017) «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016», η με αριθμ. 

Πρωτοκόλλου 300497/ΜΑ 1398 / Α2-1.3-3 απόφαση έγκρισης/σύμβασης, για την ένταξη του έργου 

«NET-METERING» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα – Αλβανία 2014-

2020”, Άξονας Προτεραιότητας 1: Προώθηση του Περιβάλλοντος, των Βιώσιμων Μεταφορών και των 

Δημόσιων Υποδομών, Θεματική Προτεραιότητα 1b: Προστασία του Περιβάλλοντος και Προώθηση της 

Προσαρμογής στις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής, Πρόληψη, Αποφυγή και Διαχείριση των Κινδύνων, 

Ειδικός Στόχος 1.3: Αύξηση της Εξοικονόμησης Ενέργειας και της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

(ΑΠΕ). 

 

3.2. Τεύχη Διαγωνισμού – Συμβατικά Τεύχη: 

Τα τεύχη του Διαγωνισμού, τα οποία, μετά την υπογραφή της σύμβασης, καθίστανται συμβατικά τεύχη, 

είναι, κατά σειρά ισχύος, τα ακόλουθα: 

3.2.1. Η παρούσα Προκήρυξη με τα αναπόσπαστα Τεύχη της. 

3.2.2. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 

3.2.3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 
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Άρθρο 4 

Παραλαβή Τευχών Διαγωνισμού – Παροχή Συμπληρωματικών Πληροφοριών/ Διευκρινίσεων 

 

4.1. Παραλαβή τευχών Διαγωνισμού: 

 

4.1.1. Η παρούσα Προκήρυξη και τα Τεύχη που τη συνοδεύουν διατίθενται από το Γραφείο Προμηθειών, 

όπως ορίζεται στο Άρθρο 1.1. της παρούσας Προκήρυξης, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι το Δήμο 

Πρεσπών, Δνση : Κτίριο Δημαρχείου Λαιμός Τ.Κ. 53077 Πρέσπες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: από 

09:00 π.μ. έως και 15:00 άνευ αντιτίμου. 

4.1.2. Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης και τυχόν διευκρινήσεις, διατίθεται και μέσω του Διαδικτύου στη 

διεύθυνση www.prespes.gr σε ηλεκτρονική ΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ μορφή, όμως η Αναθέτουσα Αρχή 

επιφυλάσσεται για την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των εγγράφων του παρόντος Διαγωνισμού 

που θα αναρτηθούν στο Διαδίκτυο. Σε περίπτωση εντοπισμού οποιουδήποτε παράλειψης ή σφάλματος, 

υπερτερούν τα ακριβή αντίγραφα των εν λόγω εγγράφων τα οποία τηρούνται στο χώρο της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

 

      4.2. Παροχή Συμπληρωματικών Πληροφοριών/ Διευκρινίσεων: 

 

4.2.1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες/ διευκρινίσεις, μέχρι 

και οκτώ (8) ημέρες πριν από την Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών της παρούσας. Οι εν 

λόγω πληροφορίες/διευκρινίσεις παρέχονται εγγράφως το αργότερο έξι (6) ημέρες προ της Καταληκτικής 

Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών της παρούσας Προκήρυξης σύμφωνα με το κατωτέρω Άρθρο. 

4.2.2. Οι γραπτές απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής του παρόντος Άρθρου, κοινοποιούνται εντός των 

προθεσμιών που ορίζονται στο παρόν άρθρο σε όλους τους ενδιαφερομένους που μας γνωστοποιούν ότι 

παρέλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και πάντως αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.prespes.gr του Δήμου 

Πρεσπών. 

4.2.3. Από την παραλαβή των τευχών του Διαγωνισμού και από την παροχή, κατά τα οριζόμενα στο παρόν 

Άρθρο, των τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών/ διευκρινίσεων συνάγεται κατά αμάχητο τεκμήριο, ότι ο 

ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της φύσης του έργου. 

Άρθρο 5 

Γλώσσα Διαδικασίας 

 

5.1. Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Κάθε έγγραφο ή απόφαση που θα 

εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή, θα συντάσσεται στην Ελληνική Γλώσσα και μόνον. Κάθε συνεννόηση 

μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και των ενδιαφερομένων, των διαγωνιζομένων και του προσωρινού ή 

οριστικού αναδόχου, καθώς και κάθε προσφυγή ή υπόμνημα των εν λόγω προσώπων που απευθύνονται 

στην Αναθέτουσα Αρχή θα υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα.  

http://www.prespes.gr/
http://www.prespes.gr/
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Άρθρο 6 

Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό 

 

6.1. Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, αλλά και 

κάθε μέλος του -σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης, κοινοπραξίας ή ένωσης- έχει λάβει πλήρη γνώση: 

α) της παρούσας Προκήρυξης και των αναπόσπαστων σ’ αυτή Τευχών που τη συνοδεύουν, 

β) της εφαρμοστέας νομοθεσίας, η οποία αναγράφεται στο Άρθρο 3.1 της παρούσας Προκήρυξης. 

6.2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά επίσης, αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει αποδεχθεί 

ανεπιφύλακτα τη νομιμότητα των όρων όλων των Τευχών.  

 

ΜΕΡΟΣ Β’: ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Άρθρο 7 

Δικαιούμενοι συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

 

7.1. Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν τα κατωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε 

σύμπραξη ή σε κοινοπραξία ή σε ένωση, η οποία έχει συσταθεί ή πρόκειται να συσταθεί σε περίπτωση 

ανάθεσης του Έργου του παρόντος Διαγωνισμού σε αυτήν: 

7.1.1. Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – 

μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/ Α’/ 1997), σύμφωνα με τα 

αναλυτικά αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016  

7.1.2. Κοινοπραξίες – Συμπράξεις - Ενώσεις μέλη των οποίων είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του 

παρόντος άρθρου. 

7.2. Οι Κοινοπραξίες – Συμπράξεις – Ενώσεις του παρόντος άρθρου δεν υποχρεούνται να περιβληθούν με 

ιδιαίτερη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά (Άρθ. 19, παρ. 2, Ν. 4412/2016 ). Τα μέλη 

αυτών των Κοινοπραξιών – Συμπράξεων – Ενώσεων ευθύνονται, το καθένα, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση κατά την οποία, εξαιτίας 

ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος των Κοινοπραξιών – Συμπράξεων – Ενώσεων 

δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα 

μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω 

ανικανότητα προκύψει, κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την 

ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη των 

Κοινοπραξιών – Συμπράξεων – Ενώσεων και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν 

Αντικαταστάτη, ο οποίος πρέπει να πληροί τους όρους των τευχών. Η αντικατάσταση αξιολογείται, με την 
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υποβολή σχετικών δικαιολογητικών, από την Επιτροπή Διενέργειας και εγκρίνεται με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

7.3. Τα προαναφερθέντα ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα απαιτείται να ασκούν επαγγελματική 

δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών. 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. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι 

στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό ή Επαγγελματικό Επιμελητήριο.  

7.4. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει σε ΕΝΑ ΜΟΝΟ διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε 

αυτοτελώς, είτε ως μέλος Σύμπραξης, Κοινοπραξίας ή Ένωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, αποκλείονται από το 

διαγωνισμό, τόσο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όσο και όλα τα διαγωνιζόμενα σχήματα στα οποία 

συμμετέχει το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

7.5. Ειδικότερα για τα νομικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά ανάλογα με τη νομική 

μορφή του προσφέροντος:  

 σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένος 

ομόρρυθμος εταίρος της Εργ.Επ.,  

 σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της,   

 σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.,  

 σε περίπτωση σύμπραξης ή ένωσης εταιρειών, ο εξουσιοδοτημένος κοινός εκπρόσωπος 

 σε περίπτωση Κοινοπραξίας επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ 

των κοινοπρακτούντων, διορισμένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο των κοινοπρακτουσών 

επιχειρήσεων. είτε β) όλοι οι κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος 

κατά τα παραπάνω.  

 σε κάθε άλλη περίπτωση νομικών προσώπων άλλης νομικής μορφής (π.χ. αφανούς εταιρίας, 

Δημοτικής επιχείρησης κ.λ.π.) ο νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν στέλεχος του νομικού 

προσώπου. 

 

Άρθρο 8 

Προσωπική κατάσταση διαγωνιζομένων 

8.1. Κάθε διαγωνιζόμενος αποκλείεται από το Διαγωνισμό, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του (εάν 

πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα τουλάχιστον από τα μέλη του (αν πρόκειται 
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για σύμπραξη, κοινοπραξία ή ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων) μία τουλάχιστον από τις ιδιότητες που 

αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα: 

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 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 ). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 
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8.1.2. 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,.  

8.1.3. Εάν νομικό πρόσωπο τελεί σε κοινή εκκαθάριση του ΚΝ. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή, για 

αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, σε άλλες, ανάλογες, καταστάσεις και, επίσης, εάν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή, για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, υπό άλλες, 

ανάλογες, καταστάσεις. 

8.1.4. Εάν έχει επιδείξει σοβαρή και επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία  

της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες κυρώσεις καθώς επίσης  εάν έχει κριθεί ένοχος ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ή ότι  έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές  

8.1.5. Εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή 

σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο 

διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή. 

8.1.6. Εάν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του, όσο και 

του Ελληνικού Δικαίου. 

8.1.7. Εάν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, 

σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του, όσο και του ελληνικού δικαίου 

8.1.8 Εάν δεν  είναι εγγεγραμμένοι στο συγκεκριμένο οικείο Επιμελητήριο. Κατά τη δήλωση αυτή 

θα πρέπει να αναφέρεται η ακριβής επωνυμία του συγκεκριμένου οικείου Επιμελητηρίου στο 

οποίο είναι εγγεγραμμένοι. 

 

Άρθρο 9 

Ειδική Τεχνική/Επαγγελματική Ικανότητα/Επάρκεια 

 

Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 8 της παρούσας προκήρυξης, οφείλει να 

διαθέτει, επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, κατά τα διαλαμβανόμενα στο παρόν 

άρθρο.  

 

Ο ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει πρέπει να συγκεντρώνει τις ελάχιστες προϋποθέσεις εμπειρίας, 

τεχνογνωσίας, και επάρκειας στελεχιακού δυναμικού, όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω, και να 

αποδείξει τη συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών υποβάλλοντας με την προσφορά του τα στοιχεία 

τεκμηρίωσης που προβλέπονται επίσης πιο κάτω. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα 

στοιχεία τεκμηρίωσης ή από τα υποβαλλόμενα δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η συνδρομή των ελάχιστον 
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προϋποθέσεων συμμετοχής, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση υποβολής κοινής 

προσφοράς, οι κάτωθι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής πρέπει να προκύπτουν αθροιστικά από τα μέλη 

της ένωσης: 

Ειδικότερα ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει : 

 Να διαθέτει εμπειρία στο σχεδιασμό, την οικονομική αξιολόγηση της υλοποίησης των 

εγκαταστάσεων, και την ωρίμανση φωτοβολταϊκών μονάδων σε εγκαταστάσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων 

Ύδρευσης Αποχέτευσης, με τη μεθοδολογία του συμψηφισμού (net-metering) ή του εικονικού συμψηφισμού 

(virtual net-metering),. Ζητείται ο υποψήφιος ανάδοχος να έχει εκπονήσει, την τελευταία πενταετία (2014 – 

2018), σε δύο τουλάχιστον Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης, επιτυχώς τις μελέτες που 

περιγράφονται στο εδάφιο 2.1.10 της παρούσας διακήρυξης, γεγονός το οποίο θα αποδεικνύεται από τις 

σχετικές συμβάσεις και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των Δ.Ε.Υ.Α. ή των Δήμων  

 Να διαθέτει εμπειρία στο σχεδιασμό έργων φωτοβολταϊκών συστημάτων με τη μεθοδολογία του 

συμψηφισμού (net-metering) ή του εικονικού συμψηφισμού (virtual net-metering) και ειδικότερα, την 

τελευταία πενταετία (2014 – 2018), να έχει ολοκληρώσει το σχεδιασμό και τις διαδικασίες σύνδεσης, σε δύο 

τουλάχιστον φωτοβολταϊκές μονάδες, οι οποία να έχουν συνδεθεί και να λειτουργούν. Η εμπειρία 

αποδεικνύεται από βεβαίωση του Νόμιμου Εκπροσώπου της εταιρίας για έργα του ιδιωτικού τομέα ή από 

βεβαίωση καλής εκτέλεσης του δημόσιου φορέα. 

 Να διαθέτει εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη την διαδικασία 

δημοπράτησης ενεργειακού έργου, σε δημόσιο φορέα (αναθέτουσα αρχή). Ειδικότερα ο ανάδοχος θα πρέπει 

να διαθέτει μία τουλάχιστο σύμβαση με δημόσιο φορέα για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης 

στην δημοπράτηση ενεργειακού έργου. Η επιτυχής ολοκλήρωση των υπηρεσιών θα αποδεικνύεται με την 

προσκόμιση αντιγράφου της σύμβασης καθώς και από βεβαίωση του δημόσιου φορέα για την ολοκλήρωση 

του ενεργειακού έργου.   

 Να διαθέτει εμπειρία στη διοργάνωση σεμιναρίων, εκδηλώσεων, συναντήσεων εργασίας, 

εργαστηρίων, εκδηλώσεων δημοσιότητας και διάχυσης αποτελεσμάτων και ειδικότερα να έχει συνάψει, την 

τελευταία πενταετία (2014 – 2018), τρεις (3) τουλάχιστον Συμβάσεις έργων με το ίδιο ως παραπάνω 

αντικείμενο. Η εμπειρία αποδεικνύεται από τη επισύναψη αντιγράφων των συμβάσεων και από τις σχετικές 

βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.    

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει λίστα σχετικών έργων και δραστηριοτήτων του προσφέροντα 

με την παράθεση σ’ αυτήν : του τίτλου του έργου, του φορέα, σύντομης περιγραφής με το αντικείμενο του 

έργου και το χρονικό διάστημα εκτέλεσης του έργου.  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόζει  

Α. Σύστημα διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015, πιστοποιημένο από 

αναγνωρισμένο φορέα από το ΕΣΥΔ, στα ακόλουθα πεδία : 
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 Εκπόνηση μελετών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (φωτοβολταϊκά) 

 Παροχή  υπηρεσιών  συμβουλευτικής,  κατάρτισης/εκπαίδευσης,  δικτύωσης  και  διοργάνωσης 

συναντήσεων,   σεμιναρίων,   εκδηλώσεων,   εργαστηρίων   και   διάχυσης   αποτελεσμάτων 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έργων   

Β. Σύστημα διαχείρισης ενέργειας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001:2011, πιστοποιημένο από 

αναγνωρισμένο φορέα από το ΕΣΥΔ στο ακόλουθο πεδίο : 

 Εκπόνηση μελετών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Φωτοβολταϊκά) 

Γ. Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015, πιστοποιημένο από 

αναγνωρισμένο φορέα από το ΕΣΥΔ στο ακόλουθο πεδίο : 

 Εκπόνηση μελετών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (φωτοβολταϊκά) 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει επίσης να διαθέτει στην ομάδα έργου προσωπικό κατάλληλο και με σταθερή 

σχέση εργασίας (κατ’ ελάχιστο πέντε άτομα με σχέση εξαρτημένης εργασίας) και ειδικότερα μεταξύ άλλων να 

διαθέτει τουλάχιστον: 

 Επικεφαλή της ομάδας έργου, ένα μηχανικό, μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο, απόφοιτο τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, με εικοσαετή τουλάχιστον εμπειρία στο αντικείμενο των ενεργειακών έργων & έργων ΑΠΕ    

 Ένα μηχανικό ο οποίος να διαθέτει μελετητικό πτυχίο στην κατηγορία 14 (Μελέτες ήπιων μορφών 

ενέργειας) κατηγορίας τουλάχιστον Α ή ανώτερης (άρθρο 2Α του Ν.3316/2005) και στην κατηγορία 9 

(ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες), κατηγορίας τουλάχιστον Α’ ή ανώτερης (άρθρο 2Α του Ν.3316/2005)  

 Τρία μέλη τα οποία διαθέτουν ή συνδυάζουν επαρκώς τα παρακάτω κριτήρια: 

- Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. εσωτερικού ή ισότιμων τίτλων σπουδών της 

αλλοδαπής  

- Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 10ετή εργασιακή εμπειρία/ προϋπηρεσία στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό 

τομέα στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργων ή /και Προγραμμάτων 

- Εμπειρία σε τουλάχιστον ένα έργο με αντικείμενο την διοργάνωση σεμιναρίων, εκδηλώσεων, 

συναντήσεων εργασίας, εργαστηρίων, εκδηλώσεων δημοσιότητας και διάχυσης αποτελεσμάτων  

- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

Η σταθερή σχέση συνεργασίας θα αποδεικνύεται από αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων του τελευταίου 

εξαμήνου πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης.  

Βιογραφικά Σημειώματα της Ομάδας Έργου, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση νομίμως υπογεγραμμένη 

για την ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων/εμπειρίας. 

Τέλος ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα ώστε να 

ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε άλλο 

στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: 
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- τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται ανάλογα με τη 

φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / 

Κοινοπραξία 

- επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όμως συνολικά να καλύπτονται 

όλες. 

 Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 

από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός κατακυρωθεί σε ένωση οικονομικών φορέων, αυτή δε χρειάζεται να 

περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική μορφή. 

Σημειώνεται ότι οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν ουδεμία Συμβατική Σχέση με την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

 

Άρθρο 10 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 8 της παρούσας προκήρυξης, οφείλει να 

διαθέτει, επιπλέον και την απαιτούμενη, κατά τα διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο, οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια. Ειδικότερα θα πρέπει ο Μέσος Ετήσιος Κύκλος Εργασιών των τριών τελευταίων 

διαχειριστικών χρήσεων (2016, 2017 & 2018) να είναι ίσος ή μεγαλύτερος με το 200% του προϋπολογισμού 

του υπό ανάθεση έργου. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας αποτελεί ένωση οικονομικών φορέων, η παραπάνω 

προϋπόθεση αρκεί να καλύπτεται αθροιστικά. 
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ΜΕΡΟΣ Γ’: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Άρθρο 11 

Παραδοτέα 

Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο του έργου του θα υποβάλλει στο Δήμο Πρεσπών τα ακόλουθα παραδοτέα:  

Πακέτο Εργασίας  
(ΠΕ) 

Τίτλος  
Παραδοτέου 

2:  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

(COMMUNICATION & DISSEMINATION) 

2.1.1 «Σχέδιο Δημοσιότητας Έργου (Project’s 

Communication Plan)», CPV: 79342200-5 

2.1.2. «Υλικό Δημοσιότητας Έργου (Promotion 
Material)»,  

CPV: 79342200-5 

2.1.3 «Σχεδιασμός, Δημιουργία & Λειτουργία 
Επίσημης Ιστοσελίδας/Πλατφόρμας Έργου (Project 

Website/Platform Design, development and 

Updates)», 
CPV: 79342200-5 

2.1.4. «Εξειδικευμένα Εργαστήρια/Workshops 

(Seminars & Workshops)», 
CPV: 79951000-5 

2.1.5. «Εκδηλώσεις Διάχυσης Γνώσης & Συνέδρια 

(Dissemination Events & Public Conferences), 
CPV: 79342200-5 

3:  
ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ, 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 
(COMPILATION OF STUDIES, LICENSING 

& CONTRACTOR) 

3.1.1 «Καταγραφή & Ανάλυση του σχετικού 

Θεσμικού Πλαισίου-εθνικού και Ευρωπαϊκού- που 
ισχύει στις 2 χώρες (Analysis of Relevant National & 

EU Legislative Status in the 2 Participating 

Countries)», 
CPV: 71314300-5 

3.1.2 «Μελέτη/Αδειοδοτήσεις φωτοβολταϊκής 

μονάδας (Compilation of Application Engineering 
Studies/Issuance of all Relevant Licensing)» 

CPV: 71314300-5 

3.1.3 «Σύνθεση όλων των Προτάσεων των Εταίρων 
σε ένα Ενιαίο Παραδοτέο (Synthesis of the different 

proposals among all partners into one consolidated 

deliverable)» 
CPV: 71314300-5 

4:  
ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ (PILOT PROJECTS) 

4.1.1 «Υποστήριξη στην προετοιμασία των Τευχών 

Δημοπράτησης, στη Διαγωνιστική Διαδικασία και 
στην Επιλογή των Αναδόχων στα Πιλοτικά Έργα 

(Technical Assistance regarding the preparation of 
Tenders/Tender Management/Contractor selection 

of Pilot Projects Contractors)» 

CPV: 71314300-5 

 

Τα παραδοτέα θα παραδοθούν σε ψηφιακή & έντυπη μορφή. 
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Άρθρο 12 

Προεκτιμώμενη Αμοιβή/Προϋπολογισμός Υπηρεσιών 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των Υπηρεσιών Έργου ανέρχεται στο ποσό των ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ 

ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (72.850,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  

Ο επιμερισμός του προϋπολογισμού του έργου σε σχέση με τα παραδοτέα περιγράφεται στον ακόλουθο 

πίνακα :  

α/α 
Πακέτο 

Εργασίας 
(ΠΕ) 

Παραδοτέο 
Κόστος 

χωρίς ΦΠΑ 
(€) 

ΦΠΑ 24%   
(€) 

Συνολικό 
Κόστος  

(€) 

1. 

2 

2.1.1 2.822,58 € 677,42 € 3.500,00 € 

2. 2.1.2.α 4.919,35 € 1.180,65 € 6.100,00 € 

3. 2.1.2.β 4.032,26 € 967,74 € 5.000,00 € 

4. 2.1.3 4.032,26 € 967,74 € 5.000,00 € 

5. 2.1.4.α 2.419,35 € 580,65 € 3.000,00 € 

6. 2.1.4.β 2.016,13 € 483,87 € 2.500,00 € 

7. 2.1.5.α 3.629,03 € 870,97 € 4.500,00 € 

8. 2.15.β 1.612,90 € 387,10 € 2.000,00 € 

9. 

3 

3.1.1 5.040,32 € 1.209,68 € 6.250,00 € 

10. 3.1.2 14.112,90 € 3.387,10 € 17.500,00 € 

11. 3.1.3 5.040,32 € 1.209,68 € 6.250,00 € 

12. 4 4.1.1 9.072,58 € 2.177,42 € 11.250,00 € 

ΣΥΝΟΛΑ 58.750,00 € 14.100,00 € 72.850,00 € 
 

Άρθρο 13 

Συμβατική Διάρκεια – Αμοιβή Αναδόχου – Τρόπος Πληρωμής 

13.1. Συμβατική Διάρκεια: 

Η συνολική Διάρκεια υλοποίησης του Έργου, ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι 

και την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου του έργου «NET-METERING». 

13.2. Αμοιβή Αναδόχου: 

13.2.1. Η οικονομική προσφορά του Οριστικού Αναδόχου αποτελεί τη Συμβατική του Αμοιβή και ΔΕΝ 

περιλαμβάνει τον αναλογούντα ΦΠΑ, ο οποίος υπολογίζεται πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

13.2.2. Η Αμοιβή του Οριστικού Αναδόχου ΔΕΝ αναθεωρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. 

13.2.3. Ο Οριστικός Ανάδοχος δεσμεύεται για το αμετάβλητο της Οικονομικής Προσφοράς του για 

οποιοδήποτε λόγο, εκτός από αυτούς που συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας και αναφέρονται στο Άρθρο 23 

της παρούσας Προκήρυξης. Επίσης, δεσμεύεται και για την ακρίβεια των υπολογισμών, με βάση τους οποίους 

θα διαμορφώσει την Οικονομική Προσφορά του. 

13.2.4. Όλα τα χρηματικά ποσά και οι πληρωμές που θα διενεργούνται από την Αναθέτουσα Αρχή θα 

εκφράζονται σε Ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
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13.2.5. Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από 

τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική 

διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις 

επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Για τις πληρωμές ο Ανάδοχος θα εκδώσει τα αντίστοιχα τιμολόγια 

σύμφωνα με τους πίνακες οικονομικής προσφοράς. 

13.2.6. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα προχωρήσει στις πληρωμές του Αναδόχου εάν τα Παραδοτέα του δεν 

έχουν παραληφθεί επιτυχώς από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

12.2.7. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του τιμήματος από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος δεν 

δικαιούται να ζητήσει επιπρόσθετη αποζημίωση ή οποιαδήποτε υπαναχώρηση από τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις.  

13.2.8. Κατά την πληρωμή του Αναδόχου, θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος από τις κείμενες διατάξεις 

φόρος, ο οποίος θα αποδοθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την Αναθέτουσα Αρχή. Για το ποσό αυτό, η 

Αναθέτουσα Αρχή θα του χορηγήσει σχετική βεβαίωση. 

13.2.9. Ο Οριστικός Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 

νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Τραπεζικά Τέλη ή άλλες 

επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον Οριστικό Ανάδοχο. 

13.2.10. Όποτε, βάσει της σύμβασης, ένα ποσό είναι επιστρεπτέο ή πληρωτέο από τον Ανάδοχο, η 

Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να το αφαιρέσει από οποιοδήποτε ποσό που οφείλεται ή καθίσταται μεταγενέστερα 

απαιτητό από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σύμβαση της παρούσας προκήρυξης. 

13.2.11. Επί του συμβατικού τιμήματος επιβάλλεται η κράτηση, υπολογιζομένη  επί της αξίας 

κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, του N. 4013/2011 (Άρθρο 4, Παρ. 3) όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει με τις διατάξεις του Ν.4412/2016  Τα εν λόγω ποσά καλύπτουν πλήρως το κόστος λειτουργίας της 

Αρχής.  

 

13.3. Τρόπος Πληρωμής 

Η καταβολή της αμοιβής στον Ανάδοχο γίνεται επιμερισμένη ανάλογα με την ολοκλήρωση των παραδοτέων 

του άρθρου 11 της παρούσης, την εξέλιξη του έργου και την Οικονομική Προσφορά την οποία έχει 

υποβάλλει στο Πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης 

Γενικά : 

- Προβλέπεται η πληρωμή προκαταβολής με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής 

προκαταβολής, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016. 

- Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 

και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 

που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

- Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά εκδίδονται 

από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, τηρουμένων των αναλογούντων ποσοστών 

συμμετοχής τους και ανάλογα με το μέρος του έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί 
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στην έγγραφη συμφωνία συνεργασίας των εταιρειών και στην τεχνική προσφορά της σχετικής ένωσης ή 

κοινοπραξίας και με αναφορά στην περιγραφή αυτή. 

 - Η συλλογή των σχετικών δικαιολογητικών βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. 

- Κανένα άλλο κόστος πέραν από το αντίτιμο της Σύμβασης δε θα βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή κατά την 

εκτέλεση του Έργου για τα μέρη αυτού τα οποία ανατίθενται στον Ανάδοχο. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές 

δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

- Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλα τα αναγκαία 

στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και συνεπώς, στο Συμβατικό Τίμημα 

περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης έξοδα, όπως ενδεικτικά αναφέρονται 

κατωτέρω: 

 Τα έξοδα παραγωγής εκθέσεων, μελετών, αναφορών και κάθε είδους εγγράφων που προβλέπονται 

στη Σύμβαση, 

 τα έξοδα για τις πάσης φύσεως αμοιβές του προσωπικού, των συνεργατών, υπεργολάβων κλπ, 

καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών που τυχόν τους αφορούν, κ.λ.π. 

- Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα προχωρεί σε καμία πληρωμή παραδοτέου ή/και υπηρεσίας εάν το 

παραδοτέο/υπηρεσία δεν έχει παραδοθεί/παρασχεθεί από τον Ανάδοχο και δεν έχει παραληφθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα όσα σχετικά προβλέπονται στην παρούσα Προκήρυξης. 

 

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

Άρθρο 14 

Τόπος, Τρόπος και Χρόνος Υποβολής της Προσφοράς 

 

          14.1. Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών των Ενδιαφερομένων, ορίζεται η 06-09-

2019 μέχρι τις 11.00 π.μ. στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι στο Δήμο Πρεσπών, Κτίριο 

Δημαρχείου, Λαιμός  Τ.Κ 53077 Άγιος Γερμανός Πρέσπες. 

         14.2. Εναλλακτικά, οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν με οιοδήποτε μέσο τον Φάκελο των 

Προσφορών τους προς την Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση αυτή, θα πρωτοκολλούνται από το εν λόγω 

Γραφείο, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέλθουν αποδεδειγμένα  στο Πρωτόκολλο 

του Δήμου Πρεσπών μέχρι και την προηγουμένη ημέρα της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής προσφορών, ήτοι έως 05-09-2019 και έως τις 02:00 μ.μ. 

         14.3. Οι προσφορές που αποστέλλονται, κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, ΔΕΝ 

αποσφραγίζονται από το προαναφερθέν Γραφείο Πρωτοκόλλου, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή, 

προκειμένου να αποσφραγιστούν με τις υπόλοιπες προσφορές. 

         14.4. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή, κατά παράβαση των 

οριζομένων στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου ή/και εκπρόθεσμα, επίσης θα 

πρωτοκολλούνται από το ως άνω Γραφείο και χωρίς να αποσφραγιστούν θα παραδίδονται αμελλητί στην 
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αρμόδια Επιτροπή, η οποία θα εισηγείται την απόρριψή τους ως απαράδεκτες/εκπρόθεσμες και την 

επιστροφή τους στους ενδιαφερομένους, χωρίς να αποσφραγιστούν. 

         14.5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν 

τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν 

λαμβάνονται υπόψη. 

 

Άρθρο 15 

Περιεχόμενο Κυρίως Φακέλου Προσφοράς 

 

15.1. Οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε ΕΝΑΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ.  Οι προσφορές 

θα είναι Έγγραφες και στην Ελληνική και μόνο γλώσσα – με εξαίρεση μόνον όσα αναφέρονται 

στο Άρθρο 5 της παρούσας. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να 

αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

15.2. Σε εξωτερική όψη του Κυρίως Φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής 

(Άρθρο 92, Ν.4412/2016): 

15.2.1. Η λέξη «Προσφορά». 

15.2.2. Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής: ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ  

15.2.3. Ο αριθμός, ο τίτλος και τα λοιπά στοιχεία της παρούσας Προκήρυξης. 

15.2.4. Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

15.2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα/ διαγωνιζομένου, με ορισμό υπευθύνου επικοινωνίας και ταχυδρομικής 

και ηλεκτρονικής διεύθυνσης καθώς και αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας. 

Ενδεικτικά, παρατίθεται πρότυπο εξωτερικής όψης του Κυρίως Φακέλου Προσφοράς: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας-διαφήμισης του έργου NET METERING» του 

έργου “NET METERING-Ενσωμάτωση Φωτοβολταϊκών Σταθμών για Ιδιοκατανάλωση με τη Μέθοδο του 

Ενεργειακού Συμψηφισμού σε Δημοτικά Κτίρια/Εγκαταστάσεις Αντλιοστασίων και Ενεργειακή Αναβάθμιση 

Οδοφωτισμού & Δημοτικών Υποδομών μέσω Αντικατάστασης Συμβατικών Λαμπτήρων με φωτιστικά LED” 

Συμπληρώνονται τα στοιχεία του προσφέροντος: 

Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου 
ή Επωνυμία νομικού προσώπου 

συνεταιρισμού, ένωσης ή 

κοινοπραξίας 
Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, 

Αριθμός τηλεομοιοτυπίας 
και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
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(ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή το Πρωτόκολλο) 

15.3. Ο Κυρίως Φάκελος Προσφοράς επιβάλλεται να περιλαμβάνει τρεις διακριτούς φακέλους, - επί ποινή 

αποκλεισμού- ως εξής: 

15.3.1. Ξεχωριστό  Σφραγισμένο Φάκελο  με την ένδειξη των ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ , 

15.3.2. Ξεχωριστό Σφραγισμένο Φάκελο με την ένδειξη  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και 

15.3.3. Ξεχωριστό Σφραγισμένο Φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

15.4. Οι επιμέρους ως άνω ξεχωριστοί Φάκελοι φέρουν, τις ενδείξεις του Κυρίως Φακέλου, όπως αναλυτικά 

αναφέρεται παραπάνω  

Όλα τα ζητούμενα στοιχεία,  επί ποινή αποκλεισμού, υποβάλλονται και τοποθετούνται στον αντίστοιχο 

υποφάκελο, αναλόγως του περιεχομένου τους, όπως αυτό προσδιορίζεται στη σχετική παράγραφο της 

παρούσας Διακήρυξης. Δηλαδή στον ενιαίο φάκελο προσφοράς ή ενιαίο περίβλημα κάθε υποψηφιότητας 

υπάρχουν συνολικά τρεις (3) σφραγισμένοι υποφάκελοι, ως εξής:  

1.Υποφάκελος Α «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ »: περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

2.Υποφάκελος Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ  

3.Υποφάκελος Γ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ  

Προσφορές που δεν έχουν χωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους (α) οικονομικής προσφοράς, (β) τεχνικής 

προσφοράς, και (γ) δικαιολογητικών συμμετοχής με την εγγυητική επιστολή συμμετοχής, θα απορρίπτονται. 

Σε περίπτωση ενώσεων προσώπων (φυσικών ή νομικών), η κοινή προσφορά υπογράφεται, υποχρεωτικά, είτε 

από όλα τα μέλη που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους νόμιμα εξουσιοδοτημένο. 

Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται κατά την κατάθεση της 

προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων 

Οι προσφορές των υποψηφίων πρέπει να περιέχουν τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά, την τεχνική 

προσφορά και την οικονομική προσφορά, τοποθετημένα στον αντίστοιχο υποφάκελο, ως ακολούθως: 

 

15.5. Το ειδικότερο περιεχόμενο των τριών επιμέρους φακέλων είναι το ακόλουθο: 

 

15.5.1 Φάκελος Τυπικών Δικαιολογητικών: 

 

Ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α’ περιλαμβάνει τα κύρια και πρόσθετα δικαιολογητικά, που υποβάλει υποχρεωτικά και επί 

ποινή αποκλεισμού ο υποψήφιος,: 

 

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 2% του συνολικού 

προϋπολογισμού του έργου μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ποσού 1.175,00 €,  (Άρθρο 72 του Ν. 

4412/2016 ).  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα 
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αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού 

διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής..  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 με το 

υπόδειγμα το οποίο προσαρτάται στην παρούσα Προκήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) και εκδίδεται από τράπεζα ή 

πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και έχει το δικαίωμα έκδοσης εγγυητικής επιστολής. Μπορούν, επίσης, 

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

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 

εγγύηση οικονομικό φορέα. 

2. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με το άρθρο 79, παρ. 4 του ν. 

4412/2016 και το ΦΕΚ 3698/Β’/16-11-2016, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 8 της παρούσας διακήρυξης για τις οποίες οι 

οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί στο άρθρο 9 της παρούσας διακήρυξης. 

Το ΤΕΥΔ συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ:ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 

τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των εγγράφων της σύμβασης 

(Παράρτημα Ι της διακήρυξης) και θα διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο .doc) ώστε οι οικονομικοί 

φορείς να το συμπληρώσουν, υπογράψουν και συμπεριλάβουν στην προσφορά τους.  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΥΔ 

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ. 

Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης πρέπει να 

κατατίθεται για κάθε μέλος της ένωσης, χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που 

απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως IV και VΙ. Στο ΤΕΥΔ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η 

έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, εκφρασμένο σε ποσοστό, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων 

άλλων οικονομικών φορέων, οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ) διασφαλίζοντας ότι η 

αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι σχετικές 

πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις 

ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που 

απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος ΙΙΙ  και με το Μέρος IV – Γ (εφόσον είναι σχετικές με την ειδική 

ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από αυτούς). 

Τα πεδία που απαιτείται να συμπληρωθούν από τους οικονομικούς φορείς στο ΤΕΥΔ που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης είναι τα κάτωθι: 
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-Μέρος II Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, όπως έχουν οριστεί στα πεδία του ΤΕΥΔ της 

παρούσας διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι όσον αφορά το πεδίο για εγγραφή σε επίσημο κατάλογο/μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων, αυτό συμπληρώνεται μόνο εφόσον υφίσταται σχετική εγγραφή. 

-Μέρος ΙΙ Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του φορέα. Επισημαίνεται ότι πρέπει να 

συμπληρωθούν αναλυτικά τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα) των προσώπων  που υποχρεούνται να 

υπογράψουν το ΤΕΥΔ, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Mέρους VI. 

-Μέρος ΙΙ Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων. Εφόσον ο προσφέρων 

οικονομικός φορέας  στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV του ΤΕΥΔ. Εάν ναι, υποβάλλεται υποχρεωτικά χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ 

όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους 

και με το Μέρος ΙΙΙ  για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. 

Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV -Γ, 

εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

ομοίως για καθένα από αυτούς. 

-Μέρος ΙΙ Δ: Πληροφορίες σχετικά με την υπεργολαβία. Εφόσον ο προσφέρων οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το 

ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7 του 

ν.4412/2016, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, υποβάλει υποχρεωτικά 

χωριστά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 

παρόντος μέρους και όλο το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο. 

-Μέρος ΙΙΙ Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες. 

-Μέρος ΙΙΙ Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

-Μέρος ΙΙΙ Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην 

παρ.2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016. 

-Μέρος IV A.1: Πληροφορίες για την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει είναι να είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής του. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης 

απαίτησης καταλληλότητας πρέπει να αναγραφεί η επωνυμία του Επιμελητηρίου και το ειδικό 

επάγγελμά τους που αναφέρεται σε αυτό.  

Μέρος IV Γ.1β: Πληροφορίες για την Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Ο οικονομικός φορέας πρέπει 

να παράσχει πληροφορίες και να συντάξει κατάλογο παρόμοιων εργασιών που πραγματοποιήθηκαν κατά την 

προηγούμενη πενταετία σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας διακήρυξης.  

Μέρος IV Γ.6: Συμπληρώνονται οι τίτλοι σπουδών σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας διακήρυξης.  

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις: Συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την /τις 

υπογραφή/ές. 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, κάθε άτομο πρέπει υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ, σύμφωνα με το ισχύον 
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θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί 

προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, το ΤΕΥΔ υπογράφεται: 

•          στις περιπτώσεις ατομικής επιχείρησης, από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής,  

• στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

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

•          στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και από όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Τα αποδεικτικά μέσα για όλα τα στοιχεία που δηλώνονται από τον οικονομικό φορέα στο ΤΕΥΔ, περί μη 

αποκλεισμού δυνάμει των λόγων που αναφέρονται στο άρθρο 8 της διακήρυξης, θα προσκομισθούν 

σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσας διακήρυξης από τον οικονομικό φορέα που θα αναδειχθεί 

προσωρινός ανάδοχος.    

3. Αντίγραφα δύο τουλάχιστον συμβάσεων με Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης ή με 

Δήμους την τελευταία πενταετία (2014-2018), για το σχεδιασμό και την ωρίμανση εγκατάστασης των 

φωτοβολταϊκών μονάδων με τη μεθοδολογία του συμψηφισμού (net-metering) ή του εικονικού 

συμψηφισμού (virtual net-metering).  

4. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης ή των Δήμων για 

την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης των συμβάσεων του εδαφίου 3 παραπάνω.   

5. Βεβαίωση Δημόσιου Φορέα ή του Νόμιμου Εκπροσώπου του ιδιωτικού Φορέα με την οποία 

πιστοποιείται την τελευταία πενταετία (2014 – 2018), η ανάληψη και ολοκλήρωση του σχεδιασμού και των 

διαδικασιών σύνδεσης δύο τουλάχιστον έργων φωτοβολταϊκών συστημάτων τα οποία να έχουν συνδεθεί και 

να λειτουργούν με τη μεθοδολογία του συμψηφισμού (net-metering) ή του εικονικού συμψηφισμού (virtual 

net-metering),  

6. Αντίγραφα σύμβασης/συμβάσεων σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης 

δημοπράτησης ενεργειακού έργου, σε δημόσιο φορέα (αναθέτουσα αρχή). Ειδικότερα ο ανάδοχος θα πρέπει 

να διαθέτει μία τουλάχιστο σύμβαση με δημόσιο φορέα (αναθέτουσα αρχή) για την παροχή υπηρεσιών 

τεχνικής υποστήριξης (περιγράφονται στο εδάφιο 2.1.12 της παρούσας) στη δημοπράτηση ενεργειακού 

έργου Α.Π.Ε./Σ.Η.Θ.Υ.Α.. 

7. Βεβαιώσεις επιτυχούς εκτέλεσης της σύμβασης/συμβάσεων του/ων ενεργειακού/ων έργου/ων του 

εδαφίου 6 παραπάνω.   

8. Αντίγραφα τριών τουλάχιστον συμβάσεων σχετικά με τη διοργάνωση σεμιναρίων, εκδηλώσεων, 

συναντήσεων εργασίας, εργαστηρίων, εκδηλώσεων δημοσιότητας και διάχυσης αποτελεσμάτων 

9. Βεβαιώσεις επιτυχούς εκτέλεσης των συμβάσεων του εδαφίου 8 παραπάνω.   

10. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 από 

αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ στα ακόλουθα αντικείμενα : 

- Εκπόνηση μελετών Α.Π.Ε. (φωτοβολταϊκά) 
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- Παροχή  υπηρεσιών  συμβουλευτικής,  κατάρτισης/εκπαίδευσης,  δικτύωσης  και  διοργάνωσης 

συναντήσεων,   σεμιναρίων,   εκδηλώσεων,   εργαστηρίων   και   διάχυσης   αποτελεσμάτων 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έργων   

11. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Διαχείρισης Ενέργειας κατά ISO 50001:2011 από αναγνωρισμένο 

φορέα πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ, στα ακόλουθα αντικείμενα : 

- Εκπόνηση μελετών Α.Π.Ε. (φωτοβολταϊκά) 

12. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 από 

αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ στα ακόλουθα αντικείμενα : 

- Εκπόνηση μελετών Α.Π.Ε. (φωτοβολταϊκά) 

13. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς τον αντίκλητο (σε περίπτωση εγκατάστασής 

του συμμετέχοντα στην αλλοδαπή) 

   14. Επί ενώσεων/κοινοπραξιών έγγραφο πληρεξουσιότητας ή υπεύθυνη δήλωση ορισμού του νόμιμου 

εκπροσώπου από το κάθε μέλος της ένωσης γι’ αυτόν που υπογράφει την προσφορά (Σε  περίπτωση που δεν 

υπογράφεται από όλα τα μέλη της) 

Επί νομικών προσώπων επισημαίνονται τα εξής:  

Η υπεύθυνη δήλωση θα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους και θα αφορά το νομικό πρόσωπο. 

Ειδικά όμως για την περίπτωση (ποινικές καταδίκες) υπεύθυνη δήλωση θα υποβάλλεται επί ανωνύμων 

εταιρειών από όλα τα μέλη του Δ.Σ. και τον διευθύνοντα σύμβουλο και επί εταιριών περιορισμένης ευθύνης 

και επί προσωπικών εταιριών από τον ή τους διαχειριστές τους και θα αφορά τον ίδιο τον δηλούντα. 

Επί ενώσεων φυσικών ή/και νομικών προσώπων όλα τα  ανωτέρω δικαιολογητικά  θα 

υποβάλλονται για κάθε ένα μέλος τους ξεχωριστά . 

 

Επίσης  όλα τα νομικά πρόσωπα  στον ανωτέρω φάκελο οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα 

αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησής τους (Καταστατικά, τροποποιήσεις, ΦΕΚ εκπροσώπησης 

κλπ)  

 

15.5.2 Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς: 

 

Ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, θα περιέχει, την Τεχνική Προσφορά των υποψηφίων Αναδόχων. 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή έμμεση 

αναφορά στα Οικονομικά Στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η προσφορά 

αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης 

των Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

Στην Τεχνική Προσφορά περιλαμβάνονται : 

α) Τεχνική Έκθεση για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εκπόνηση των μελετών, 

στηριζόμενη στα υπάρχοντα στοιχεία του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων, με επισήμανση των προβλημάτων 
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και εισήγηση του τρόπου επίλυσής τους. Στην Τεχνική Έκθεση δεν πρέπει να περιλαμβάνονται προτάσεις 

τεχνικών λύσεων. 

β) Πρόταση Μεθοδολογίας, που περιλαμβάνει περιγραφή του γενικού προγράμματος διενέργειας των 

ζητούμενων υπηρεσιών και μελετών, δηλαδή τις απαιτούμενες επιμέρους δραστηριότητες, την αλληλουχία 

των σταδίων ή φάσεων της κύριας και των υποστηρικτικών εργασιών, την αλληλοτροφοδότηση των 

διακριτών εργασιών με δεδομένα, τον καθορισμό σημείων ελέγχου και απαιτούμενων ενεργειών και 

διαδικασιών για την παραγωγή των παραδοτέων.  

γ) χρονοδιάγραμμα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων της περίπτωσης β΄, 

λαμβανομένου υπόψη του συνολικού χρόνου, όπως προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

δ) οργανόγραμμα και έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων και κατανομής εργασιών του συντονιστή και της 

ομάδας έργου, όπου παρουσιάζεται η κατανομή ευθυνών μεταξύ των μελών της και στοιχεία για την 

αποτελεσματικότητα της δράσης κάθε μέλους της ομάδας σε αντίστοιχες ευθύνες με αυτές που αναλαμβάνει 

στην ομάδα έργου και το βαθμό επιτυχίας της, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των περιπτώσεων β΄ 

και γ΄,   

ε) στοιχεία για τη συνοχή της ομάδας έργου, από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα καλής συνεργασίας 

για την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Η Τεχνική Έκθεση, η Πρόταση Μεθοδολογίας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων αυτών), καθώς 

και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τα ανωτέρω δ) και ε) σημεία (συμπεριλαμβανομένων τυχόν 

παραρτημάτων και εξαιρουμένων των υπεύθυνων δηλώσεων συνεργασίας και των τυχόν πιστοποιητικών με 

τα οποία αποδεικνύεται προηγούμενη συνεργασία μεταξύ μελών της προτεινόμενης ομάδας μελέτης) δεν 

πρέπει να υπερβαίνουν ένα εύλογο μέγεθος 50 σελίδων  κειμένου μεγέθους Α4 μέσης γραμματοσειράς, εκτός 

του προαναφερθέντος οργανογράμματος. 

Όταν το περιεχόμενο των παραπάνω εγγράφων και στοιχείων υπερβαίνει το εύλογο μέγεθος, κατά την κρίση 

της Επιτροπής Διαγωνισμού (η οποία διαμορφώνεται με βάση την αρχή του ίσου μέτρου κρίσης), το 

υπερβάλλον υλικό δε θα λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση.  

Για τα αναφερόμενα στοιχεία των μελών της ομάδας μελέτης, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 

περαιτέρω πληροφορίες. 

Επιπλέον στην Τεχνική Προσφορά περιλαμβάνονται : 

Η σύσταση της Ομάδας Έργου, καθώς και αναλυτικά βιογραφικά με ιδιαίτερη αναφορά στα προσόντα 

(μελετητικά πτυχία μελετών δημοσίου, αντίγραφα πτυχίου και μεταπτυχιακών – διδακτορικών 

τίτλων) και ικανότητες που απαιτούνται για το συγκεκριμένο έργο των ζητούμενων στελεχών 

της ομάδας έργου καθώς και αποδεικτικά που τεκμηριώνουν τη σταθερή σχέση εργασίας του 

αναδόχου με τους ελάχιστα απαιτούμενα μηχανικούς της ομάδας έργου. Η σταθερή σχέση 

συνεργασίας θα αποδεικνύεται από αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων του τελευταίου εξαμήνου πριν 

την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης.  

15.5.3 Φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς: 
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Στον επιμέρους ΦΑΚΕΛΟ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ περιλαμβάνονται τα οικονομικά στοιχεία της 

προσφοράς του Διαγωνιζομένου. Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς, θα περιέχει την Οικονομική 

Προσφορά των υποψηφίων. 

Επίσης, όλες οι σελίδες του  Φακέλου της Οικονομικής Προσφοράς, θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από 

τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και, να φέρουν συνεχή αρίθμηση. 

 

Στην Οικονομική προσφορά θα αναφέρεται το συνολικό τίμημα έναντι του οποίου προτίθεται να 

εκτελέσει ο Προσφέρων το Έργο, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

Η προτεινόμενη οικονομική προσφορά δεν μπορεί να υπερβεί το προεκτιμώμενο τίμημα για το σύνολο των 

υπηρεσιών του αναδόχου που ανέρχεται στο ποσό των 58.750,00 € πλέον του εκάστοτε αναλογούντος 

Φ.Π.Α. 24% 

Στο ανωτέρω ποσόν θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη δαπάνη που 

σχετίζεται με το έργο (αμοιβές προσωπικού, έξοδα μετακινήσεων κλπ.).  

Στην οικονομική προσφορά δύναται να δοθεί  γενική έκπτωση επί του κατ’ αποκοπή τιμήματος. Σημειώνεται 

ωστόσο ότι έκπτωση μεγαλύτερη του 10% θα πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη, στο πλαίσιο των 

αρχών του ανταγωνισμού και σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες / απαιτήσεις του συγκεκριμένου έργου. 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, θα πρέπει να δεσμεύεται από την προσφορά του για χρονικό διάστημα ενενήντα 

(90) ημερών και αυτό πρέπει να δηλώνεται στην οικονομική του προσφορά 

 

Γενικές Διατάξεις: 

 

Όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπό οικονομικό φορέα και που θα κατατεθούν από τους 

διαγωνιζόμενους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το αρμόδιο Προξενείο της 

χώρας του διαγωνιζόμενου, είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile» σύμφωνα με την συνθήκη της 

Χάγης της 05.10.1961 -που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84-, ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η 

επίσημη μετάφραση των εν λόγω εγγράφων στην ελληνική γλώσσα μπορεί να γίνει είτε από τη 

μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο, είτε 

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

 

Ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία 

μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από το αρμόδιο 

προξενείο, είτε από δικηγόρο, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 

αυτή τέτοια υπηρεσία. 
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Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για ενενήντα (90) ημέρες από την 

επομένη της Διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορά, η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 

προβλεπόμενου από την παρούσα Προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη έπειτα από εισήγηση της 

αρμόδιας Επιτροπής. 

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

Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ` ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα Εξήντα  (60) ημερών. Μετά τη λήξη 

και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του 

διαγωνισμού ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η 

συνέχιση του Διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό 

μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί, πριν την πάροδο του 

ανωτέρω ανωτάτου ορίου, είτε όχι (Άρθρο 97,Ν. 4412/2016). Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του 

Διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις Προσφορές τους. 

 Μετά την κατάθεση της Προσφοράς και μόνο επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι Διαγωνιζόμενοι 

παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των 

Αποτελεσμάτων. Οι διευκρινίσεις παρέχονται εντός της προθεσμίας η οποία αναγράφεται στην έγγραφη 

ειδοποίηση του Διαγωνιζομένου και είναι ίδια για όλους τους Διαγωνιζομένους. 

 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης. 

 

 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 

από τον Διαγωνιζόμενο. 

 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος/υποψήφιος ανάδοχος, έχει δικαίωμα να καταθέσει μία και μοναδική προσφορά για το 

έργο, σύμφωνα με το σχέδιο του παραρτήματος IV.  

 

Δε θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

 

Η τήρηση όλων των ανωτέρω διατάξεων του παρόντος άρθρου τίθεται επί ποινή αποκλεισμού. Ιδίως, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που παρουσιάζουν οποιαδήποτε απόκλιση από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης και των λοιπών τευχών. 

 

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. 
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Άρθρο 16 

Κριτήριο Κατακύρωσης 

(Μέθοδος Αξιολόγησης) 

 

16.1 Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.   

Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα 

παρακάτω κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.  

Κριτήριο 1ο  

Αξιολογείται ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων των ζητούμενων υπηρεσιών όπως 

προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση του άρθρου 15.5.2 της παρούσας, με εντοπισμό των θεμάτων στα οποία 

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης και του ενεργειακού 

ελέγχου. 

Δεν αξιολογούνται προτάσεις τεχνικών λύσεων. 

Το 1ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ1, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. 

Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω από 50 απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η βαρύτητα του κριτηρίου 1 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζομένου ορίζεται σε σ1=30%.   

Κριτήριο 2ο  

Αξιολογείται η πληρότητα και η αξιοπιστία της μεθοδολογίας με την οποία σκοπεύεται να παρασχεθούν οι 

τεχνικές υπηρεσίες οι οποίες ζητούνται από τη διακήρυξη, βάσει των στοιχείων β) και γ) του άρθρου 15.5.2 

της παρούσας, και πιο συγκεκριμένα : 

 Ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων των ζητούμενων τεχνικών υπηρεσιών από δραστηριότητες που 

παρουσιάζει ο οικονομικός φορέας 

 Ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή των παραδοτέων των 

ζητούμενων υπηρεσιών περιλαμβανομένων και των ενεργειών του συντονιστή και  

 Η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος 

σε συνδυασμό με τη στελέχωση της ομάδας έργου με το επιπλέον εξειδικευμένο προσωπικό και τα 

παρεχόμενα στοιχεία από τα οποία διασφαλίζεται ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους 

ανθρώπινους πόρους για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο ποιοτικό επίπεδο 

Το 2ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ2, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. 

Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω από 50 απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η βαρύτητα του κριτηρίου 1 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζομένου ορίζεται σε σ2=25%   

Κριτήριο 3ο  

Αξιολογείται η οργάνωση του οικονομικού φορέα βάσει των περιπτώσεων δ και ε του άρθρου 15.5.2 της 

παρούσας και ειδικότερα : 

 Η σαφήνεια στον καθορισμό των καθηκόντων της ομάδας 
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 Η επάρκεια της προτεινόμενης ομάδας έργου σε σχέση με τη δομή του οργανογράμματος και  

 ο βαθμός συνοχής της προτεινόμενης ομάδας έργου 

Το 3ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ3, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. 

Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω από 50 απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η βαρύτητα του κριτηρίου 1 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζομένου ορίζεται σε σ3=45%   

16.2 Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς  

Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων (και υποκριτηρίων) αξιολόγησης 

ανέρχεται σε κάθε περίπτωση σε 100. Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται σύμφωνα με 

τον τύπο: 

U ΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3 

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 

Όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν  

και ισχύει σ1+σ2+σ3 = 1   

Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε UTΠ = 85%. 

Η τεχνική προσφορά που δεν πληροί την ελάχιστη επιμέρους βαθμολογία των κριτηρίων του εδαφίου 15.1 

απορρίπτεται και ο προσφέρων αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας. 

 

16.3 Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς 

Oι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και η βαθμολογία ΒΟΠι της κάθε 

οικονομικής προσφοράς ΟΠι ισούται με το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, ως εξής: 

ΒΟΠι = 100 x  (1-ΟΠι/ΠΑ), όπου ΠΑ είναι η προεκτιμώμενη αμοιβή. 

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 

Ο συντελεστής  βαρύτητας της βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε  UΟΠ=15%  

Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα Δικαιολογητικά 

συμμετοχής κρίθηκαν πλήρη και οι Τεχνικές Προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και βαθμολογήθηκαν, σύμφωνα 

με το εδάφιο 16.1 της παρούσας.  

 

16.4 Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής  

H συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα:  

U =  U ΤΠ * 85% +  U ΟΠ * 15% 

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 

Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο 

αριθμό στο Ui. 

Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσφέροντα με τη μεγαλύτερη 

βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και ως προς την τεχνική προσφορά, η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 
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υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα τους 

γνωστοποιηθεί  μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος.   

 

Άρθρο 17 

Διαγωνιστική Διαδικασία 

 

Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρμόδια για την διεξαγωγή της δημοπρασίας επιτροπή που 

συνεδριάζει δημόσια, μέχρι την ώρας λήξης αποδοχής προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 

της παρούσας.  

Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθμός της προσφοράς, ο οποίος αναγράφεται και 

στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της.  

Όταν παρέλθει η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της παράδοσης των προσφορών 

η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς μετά 

την παρέλευση του χρόνου αυτού, με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός εάν η εμπρόθεσμη επίδοση 

προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη.  

Η διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται με την παρακάτω ακολουθία ενεργειών:  

α) Η  Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 13 της παρούσας, 

προβαίνει σε αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του (υπο)φακέλου “Τεχνική 

Προσφορά”, χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών 

οικονομικών φορέων. 

β) Μετά την ως άνω αποσφράγιση, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στον έλεγχο των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφια 15.5.1 και 15.5.2 καθώς και 16.1 και 16.2 της παρούσας. Ακολούθως, 

η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του ανωτέρω 

ελέγχου και αξιολόγησης, και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το εν λόγω πρακτικό, ως “εσωτερικό”, προς 

έγκριση.   

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του ως άνω πρακτικού, επικοινωνεί με τους 

εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την 

εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον 

διαγωνισμό και υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα. 

γ) Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την 

απόφαση σε όλους τους προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση σε αυτούς στα υποβληθέντα δικαιολογητικά 

συμμετοχής και στις υποβληθείσες τεχνικές προσφορές των λοιπών προσφερόντων. 
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δ) Μετέπειτα, σε διακριτό στάδιο, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση των οικονομικών 

προσφορών, χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών 

οικονομικών φορέων. Εν συνεχεία η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση 

των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με οριζόμενα στα εδάφια 16.3 & 16.4 της παρούσας και συντάσσει 

πρακτικό, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον 

συμφέρουσα προσφορά (ή τη ματαίωση της διαδικασίας). Το εν λόγω πρακτικό υποβάλλεται, ως 

“εσωτερικό”, στην αναθέτουσα αρχή, προς έγκριση. 

Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά, κατά κατηγορία εργασίας, απορρίπτεται, εφόσον οι ποσότητες του 

φυσικού αντικειμένου της προσφοράς δεν αντιστοιχούν στο αντικείμενο της εργασίας, όπως προκύπτει από 

τα στοιχεία της περίπτωσης κε' της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016. 

ε) Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή 

κοινοποιεί την ως άνω απόφαση σε όλους τους προσφέροντες που υπέβαλαν αποδεκτή προσφορά και 

παρέχει πρόσβαση σε αυτούς στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των λοιπών προσφερόντων.  

στ) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια συνολική τελική βαθμολογία  

(ισοδύναμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο εδάφιο 16.4 της παρούσας.  

ζ) Κατά των αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής του παρόντος άρθρου χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά 

τα οριζόμενα στο άρθρο 21. 

Η δυνατότητα παροχής πρόσβασης στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής, στις υποβληθείσες 

τεχνικές προσφορές και οικονομικές προσφορές των λοιπών προσφερόντων επιτρέπεται α./ στους 

υποβάλλοντες την προσφορά όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα (ταυτοποιούνται με την επίδειξη της 

Αστυνομικής τους Ταυτότητας), β./ στους νόμιμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων (ταυτοποιούνται 

με την επίδειξη του ΦΕΚ ή της Βεβαίωσης Εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ & της Αστυνομικής τους 

Ταυτότητας) καθώς επίσης και σε εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, οι οποίοι φέρουν εξουσιοδότηση 

από τους προαναφερόμενους (α./ & β./) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής τους. 

 

Διευκρινίσεις προσφορών: 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από Προσφέροντα την 

παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

αξιολόγησης που περιγράφεται στην παρούσα Προκήρυξη. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων 

είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Τέτοιου είδους διευκρινήσεις θα 

παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή Διαγωνισμού, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, που αυτή θα ορίζει. 

Από τις διευκρινήσεις που δίνονται από Προσφέροντες, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη 

μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν 
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Άρθρο 18  

Κατακύρωση του Διαγωνισμού 

 

18.1. Μετά την έκδοση της Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής του Άρθρου 17 της παρούσας προκήρυξης, 

ο Προσωρινός Ανάδοχος καλείται έπειτα από σχετική έγγραφη κοινοποίηση, να προσκομίσει 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ τα δικαιολογητικά και έγγραφα της παρ. 18.2., σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 

παραδίδεται στην Επιτροπή, προκειμένου να ελεγχθούν, σύμφωνα με το Άρθρο 18.3. της παρούσης. 

 

18.2 Ο Προσωρινός Ανάδοχος προσκομίζει, τα κάτωθι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

18.2.1. Εάν είναι Έλληνας πολίτης: 

18.2.1.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου (3 μηνών) πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με 

τελεσίδικη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 

4412/2016 . 

18.2.1.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου (06 

μηνών) πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Σε περίπτωση εγκατάστασής 

του στην αλλοδαπή, το εν λόγω δικαιολογητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 

είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό, 

18.2.1.3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις 

εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις Φορολογικές Υποχρεώσεις του. Σε 

περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω δικαιολογητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό, 

18.2.1.4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σ` 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι 

εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την επίδοση τής ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

18.2.2. Εάν είναι αλλοδαπός: 

18.2.2.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου (03 μήνες) πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 18.2.1.1. του παρόντος άρθρου, 

18.2.2.2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε κάποια από τις καταστάσεις της 

παραγράφου 18.2.1.2. του παρόντος άρθρου ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 18.2.1.3. του παρόντος άρθρου και αυτό το πιστοποιητικό. 
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Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση 

της έγγραφης ειδοποίησης, 

18.2.2.3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ήταν εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, 

κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την 

επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

18.2.3 Εάν είναι νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό: 

18.2.3.1. Τα άνωθεν δικαιολογητικά των παραγράφων 18.2.1. και 18.2.2. του παρόντος, αντίστοιχα εάν 

είναι ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, 

18.2.3.2. πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης εντός του τελευταίου 

εξαμήνου(06 μήνες) πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 

εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά 

νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης 

των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Επί 

ημεδαπών ανωνύμων εταιριών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης εκδίδονται, όσον αφορά 

στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της οποίας είναι 

εγγεγραμμένος ο προσωρινός ανάδοχος, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ΚΝ. 2190/1920, όπως 

εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το 

αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρίας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιριών 

περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιριών (ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρία) το πιστοποιητικό της 

εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας του προσωρινού αναδόχου, 

18.2.3.3. Ειδικότερα σημειώνεται, ότι όσον αφορά τα ανωτέρω,  τα  νομικά πρόσωπα πρέπει να 

προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιριών περιορισμένης ευθύνης και των 

προσωπικών εταιριών (ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρία) και για όλα τα μέλη του ΔΣ  και 

διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρίες, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο 

ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, για κάποιο 

από τα αδικήματα της παραγράφου 18.2.1.1. του παρόντος άρθρου, 

18.2.4. Εάν είναι συνεταιρισμός: 

18.2.4.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου (3 μήνες) πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού 

του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα 

της παραγράφου 18.2.1.1. του παρόντος άρθρου, 

18.2.4.2. τα δικαιολογητικά των παραγράφων 18.2.1.2. και 18.2.1.3. του παρόντος άρθρου, 

εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς, και της παραγράφου 18.2.2.2. του παρόντος 
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άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, καθώς και της παραγράφου 

18.2.3.2. του παρόντος άρθρου, 

18.2.4.3. βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

18.2.5. Εάν είναι Ένωση Φυσικών ή Νομικών Προσώπων που υπέβαλαν κοινή προσφορά, τα 

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε συμμετέχοντα στην Ένωση. 

18.2.6. Η παράγραφος «Γενικές Διατάξεις», εφαρμόζεται αναλογικά και στο στάδιο υποβολής και 

αξιολόγησης των ανωτέρω ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ. 

 

18.3. Η Επιτροπή, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και ενημερώνοντας τους λοιπούς συμμετέχοντες με 

προσφορές στον παρόντα Διαγωνισμό για την ημέρα και ώρα, προβαίνει στην Αποσφράγιση του Φακέλου 

αυτού. Μονογράφονται δε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής ανά φύλλο τα έγγραφα του ως άνω 

Φακέλου. Στη συνέχεια, η Επιτροπή ελέγχει αν ο Φάκελος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Προσωρινού 

Αναδόχου πληροί τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

18.4. Όλοι όσοι συμμετείχαν στο στάδιο Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών 

έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στη διαδικασία Αποσφράγισης του Φακέλου των Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Προσωρινού Αναδόχου και να λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

18.5. Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των 

Αποτελεσμάτων, συντάσσει πρακτικό στο οποίο, τουλάχιστον: 

18.5.1. αναφέρει τις συγκεκριμένες ενέργειες και τα Αποτελέσματα του σταδίου Αξιολόγησης του Φακέλου 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Προσωρινού Αναδόχου και 

18.5.2. προτείνει/εισηγείται την Αποδοχή ή Μη του εν λόγω Φακέλου, παραθέτοντας 

πλήρη αιτιολογία. 

18.5.3. αναφέρει τα ονόματα και την ιδιότητα όσων διαγωνιζομένων παρευρέθησαν κατά την αποσφράγιση 

του φακέλου ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, η Επιτροπή παραδίδει: 

- το ως άνω πρακτικό εις τριπλούν, με πρωτότυπες υπογραφές, το οποίο συνέταξε κατά τα ανωτέρω, 

- τον φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του προσωρινού ανάδοχου και, 

- τα τυχόν υπομνήματα που έχουν υποβληθεί, 

 

Στην Αναθέτουσα Αρχή, που είτε επικυρώνει το εν λόγω πρακτικό, εφόσον συμφωνεί, είτε αποφασίζει 

διαφορετικά, παραθέτοντας ειδική και πλήρη αιτιολογία, ιδίως αναφορικά με την απόκλισή της από το 

πρακτικό της Επιτροπής. Τέλος, η εν λόγω Απόφαση, αποστέλλεται μαζί με το εν λόγω Πρακτικό, με κάθε 

πρόσφορο τρόπο, προς όλους τους διαγωνιζόμενους του σταδίου Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των 

Οικονομικών Προσφορών, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 

4412/2016. 

 

18.6. Γενικές Διατάξεις:  
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18.6.1. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος ΔΕΝ προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο με την 

αμέσως επόμενη Πλέον Συμφέρουσα Προσφορά, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά, την ανωτέρω διαδικασία 

περί Προσωρινού Αναδόχου. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον 

διαγωνιζόμενο με την αμέσως επόμενη  συμφέρουσα Προσφορά και ούτω καθ` εξής. Αν κανένας από τους 

διαγωνιζόμενους δεν προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, 

ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

18.6.2. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποβάλει ψευδή ή ανακριβή Υπεύθυνη Δήλωση του Άρθρου 15.5 

της παρούσας προκήρυξης ή δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως, κατά το στάδιο της 

Κατακύρωσης, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου, καταπίπτει 

υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Διαγωνιζομένου που υπέβαλε. (άρθρο 103 

του Ν. 4412/2016)  

 

Άρθρο 19 

Σύναψη και Υπογραφή της Σύμβασης 

 

19.1. Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την  Απόφασή της που εκδόθηκε δυνάμει του Άρθρου 18.6. της 

παρούσας Προκήρυξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016  και στη  συνέχεια  καλεί τον 

ανάδοχο  εντός προθεσμίας το πολύ είκοσι (20) ημερών να προσέλθει για την υπογραφή της.  

Η καταρτισθείσα σύμβαση θα περιλαμβάνει:   

19.2.1. τα παραδοτέα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης , των λοιπών τευχών και της 

Τεχνικής Προσφοράς του, 

19.2.2. τη συμβατική αμοιβή, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, των λοιπών τευχών της 

και της Οικονομικής Προσφοράς του, 

19.2.3. τη συμφωνία της κατακύρωσης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης  

19.3. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπός, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπο του στην 

Ελλάδα, εάν τέτοιος έχει οριστεί. Σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό μήνυμα τηλεομοιοτυπίας και 

συστημένη επιστολή στον αλλοδαπό προσωρινό ανάδοχο – στην Ελληνική βεβαίως Γλώσσα. 

19.5. Μετά την κοινοποίηση της ως άνω ανακοίνωσης και με την επιφύλαξη των οριζομένων στην 

προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, ο προσωρινός Ανάδοχος έχει υποχρέωση να προσέλθει, 

εντός δέκα (20) ημερών, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου να υπογράψει το κείμενο της 

Σύμβασης.  

 

19.6. Για την υπογραφή του κειμένου της Σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, προς αντικατάσταση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

διαγωνιζομένου. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης εκδίδεται για ποσό τέτοιο που οποίο 
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αντιστοιχεί στο 5% επί της Συνολικής Συμβατικής Τιμής άνευ ΦΠΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε απόκλιση της υποβαλλόμενης Εγγυητικής Επιστολής από το ως άνω υπόδειγμα 

(π.χ. αφαίρεση ή προσθήκη λέξεων ή προτάσεων). 

 

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Διαγωνιζομένου του οριστικού Αναδόχου επιστρέφεται στον Ανάδοχο 

εντός πέντε (5) ημερών από την κατάθεση της ως άνω Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και από 

την Υπογραφή της Σύμβασης. 

 

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Διαγωνιζομένου επιστρέφεται στους λοιπούς υποψήφιους κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 

  

19.7. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσέλθει, κατά τα ανωτέρω, να υπογράψει το κείμενο της Σύμβασης 

κηρύσσεται έκπτωτος και καλείται ο αμέσως επόμενος με την καλύτερη βαθμολογία για να προσκομίσει τα 

ανωτέρω δικαιολογητικά και να υπογράψει τη σύμβαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις. 

 

19.8. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα και 

παράγει έννομα αποτελέσματα εφ’ όσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: α) άπρακτη πάροδος των 

προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της 

προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών και β) κοινοποίησή 

της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα 

δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

 

Άρθρο 20 

Ματαίωση – Επανάληψη  

 

Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει τη ματαίωση του Διαγωνισμού  σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 106 του Ν. 4412/2016.  

 

 

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Άρθρο 21 

Προσφυγές/Ενστάσεις 

 

Για όλα τα στάδια αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων εφαρμόζονται οι διατάξεις  του 

Ν. 4412/2016 (άρθρο 127). Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι 5 

μέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και για την άσκηση ένστασης κατά 
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πράξης της αναθέτουσας αρχής η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία 5 ημερών από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Οι Ενστάσεις υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Πρεσπών, όπου και πρωτοκολλώνται. Επί των 

Ενστάσεων αυτών γνωμοδοτεί η Επιτροπή Ενστάσεων. Οι αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής καθώς και οι 

αποφάσεις επί τυχόν ενστάσεων θα κοινοποιούνται εγγράφως στους προσφέροντες οι οποίοι συμμετέχουν 

στα επιμέρους στάδια. 

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

Άρθρο 22 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης 

 

22.1. Η τροποποίηση Συμβατικού Όρου επιτρέπεται, μόνον κατόπιν έγγραφης συμφωνίας όλων των 

συμβαλλομένων μερών και υπό τους όρους των κείμενων διατάξεων (άρθρο 132 και 186 του ν. 4412/2016). 

22.2. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση Συμβατικού Όρου η οποία αλλοιώνει το Συμβατικό Αντικείμενο κατά 

τρόπο που δεν προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης. 

 

Άρθρο 23 

Λόγοι Ανωτέρας Βίας – Αναστολή της Σύμβασης – Μετάθεση Χρονοδιαγράμματος 

 

23.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων στο 

μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, όπως ορίζονται στη 

νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται προσηκόντως. 

 

23.2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεών του η οποία οφείλεται σε γεγονός 

που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, οφείλει να 

γνωστοποιήσει άμεσα και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά 

που δικαιολογούν την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, από τότε που 

συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να 

απαντήσει, σχετικά, με την λήψη του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά, τεκμαίρεται η 

αποδοχή των ισχυρισμών του Ανάδοχου. 

 

23.3. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αναστείλει μονομερώς την εκπλήρωση μέρους ή του συνόλου της 

Σύμβασης, μετά από προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο. 

Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η 

ημερομηνία έναρξης της διακοπής, καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκειά της. 
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23.4. Από την ημερομηνία έκδοσης της γνωστοποίησης αναστέλλονται οι συμβατικές υποχρεώσεις του 

Αναδόχου, πλην των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, οφείλει, όμως, να λάβει όλα 

τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία των συμφερόντων της Αναθέτουσας Αρχής και την ομαλή 

εκτέλεση της σύμβασης, μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την αναστολή της. 

 

23.5. Μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την Αναστολή της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή 

υποχρεούται να ειδοποιήσει αμελλητί τον Ανάδοχο εγγράφως. Η Σύμβαση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά 

στην γνωστοποίηση του Άρθρου 23.3. της παρούσας Προκήρυξης, ενεργοποιείται αυτοδικαίως, μετά την 

κοινοποίηση στον Ανάδοχο της ειδοποίησης του προηγούμενου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. 

 

23.6. Το χρονικό διάστημα της Αναστολής δεν υπολογίζεται στο χρόνο της Σύμβασης. Μετά την ειδοποίηση 

του Αναδόχου κατά τις διατάξεις του παρόντος από την Αναθέτουσα Αρχή ή αν ορίζεται διαφορετικά στην 

γνωστοποίηση του Άρθρου 23.3. της παρούσας προκήρυξης, η Σύμβαση συνεχίζεται για χρόνο 

τουλάχιστον ίσο με εκείνον που υπολειπόταν κατά το χρόνο επέλευσης της αναστολής και έως τη 

συμπλήρωση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης. 

 

23.7. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του Χρονοδιαγράμματος 

εκτέλεσης της Σύμβασης ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του 

χρονοδιαγράμματος. 

 

23.8. Η αναστολή μέρους ή του συνόλου της Σύμβασης και η μετάθεση του χρονοδιαγράμματος 

επιτρέπονται για λόγους απρόβλεπτους που βρίσκονται αντικειμενικά εκτός του ελέγχου και του πεδίου 

δράσης της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Άρθρο 24 

Εμπιστευτικότητα – Πνευματικά Δικαιώματα 

 

24.1. Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το 

Έργο, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον 

Ανάδοχο στα πλαίσια εκτέλεσης του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της 

Αναθέτουσας Αρχής, που μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα χρησιμοποιεί (όχι εμπορικά). 

Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις που προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα, τα οποία θα πρέπει 

να καταδεικνύονται ρητά και, στις μη προφανείς περιπτώσεις, να αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα από 

τον Ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια ισχύος της 

Σύμβασης και, εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την 

καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική 
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μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες 

για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε 

θέμα σχετικά με δικαιώματα επί των παραδοτέων, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και 

γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και 

εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος 

αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του 

λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να 

αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη 

αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου. 

 

24.2. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος ΔΕΝ αποκαλύπτει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε 

κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση. 

Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν 

να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, 

η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της, την παύση κοινοποίησης 

των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

 

24.3. Ο Ανάδοχος ΔΕΝ δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, εξαιρουμένης της αναφοράς της υλοποίησης του 

Έργου στην εμπειρία του, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του 

απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. Δεν δεσμεύει δε την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την 

προηγούμενη γραπτή της άδεια. 

 

24.4. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι Επιτροπές και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ εκείνες ή την 

Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα, οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που 

δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς, κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της 

εκτέλεσης του Έργου και αφορούν τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του 

Έργου ή του Αναδόχου. 

 

24.5. Η παράβαση ενός εκ των όρων του παρόντος άρθρου από τον Ανάδοχο παρέχει την διακριτική 

ευχέρεια στην Αναθέτουσα Αρχή να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να του επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις. 

 

24.6. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια 

τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη 

γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση 
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του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την 

υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη 

έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής (Φορέα Λειτουργίας). 

 

24.7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία 

που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία 

νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες 

διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο 

Ανάδοχος για τον δικό του Οργανισμό και για τις δικές τους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. 

 

24.8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα 

συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής, να παραδώσει με τη λήξη της Σύμβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα 

κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν στην Αναθέτουσα Αρχή, να τηρεί μια πλήρη σειρά των αρχείων 

και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση του Έργου καθώς και στις 

υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του Έργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα 

διαχωρίσιμα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν το Έργο. 

 

24.9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε προσωπικά 

δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία του 

Έργου, ακόμη και μετά τη λήξη του Έργου, να επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή και στα άτομα που 

ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρούμενων 

αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Έργου με βάση τα 

αναφερόμενα στη Σύμβαση. 

 

24.10. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι 

υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στην μη τήρηση των 

παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση 

με το ποσό της αμοιβής του από τη Σύμβαση. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει 

από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας. 

 

24.11. Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, στο 

απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς 

και τους δικαστές της διαιτησίας. 
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24.12. Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, τα 

παραγόμενα δεδομένα καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από 

τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, που 

μπορεί να τα διαχειρίζεται πλήρως και να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν 

σχετικά πνευματικά δικαιώματα. 

 

24.13. Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της Αναθέτουσας Αρχής 

κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην 

Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με 

στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη 

τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

 

24.14. Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται από 

τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία θα είναι πλέον ο αποκλειστικός δικαιούχος επί του 

Έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε 

περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης. 

 

Άρθρο 25 

Εκχώρηση της Σύμβασης - Υποκατάσταση Αναδόχου 

 

25.1. Ο Ανάδοχος ΔΕΝ δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής. Δικαιούται, όμως, 

να χρησιμοποιεί προστηθέντες υπεργολάβους και βοηθούς εκπλήρωσης για τις πράξεις και παραλείψεις των 

οποίων ευθύνεται έναντι τρίτων και έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τον νόμο. Ο Ανάδοχος δεν 

δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς την έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, το δικαίωμα είσπραξης 

της Συμβατικής του Αμοιβής. 

 

25.2. Η παράβαση ενός εκ των όρων του παρόντος Άρθρου από τον Ανάδοχο παρέχει την διακριτική 

ευχέρεια στην Αναθέτουσα Αρχή – έπειτα από σχετική εισήγηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου – να 

κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να του επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις. 

 

Άρθρο 26 

Κυριότητα του Έργου – Μεταβίβαση Κυριότητας 

 

26.1 Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα των παραδοτέων μέχρι τις ημερομηνίες παραλαβής αυτών. Από 

αυτές τις ημερομηνίες, η κυριότητά τους μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα 

κατωτέρω. 
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26.2. Η κυριότητα του παραδιδόμενου Έργου με την οριστική παραλαβή του, μεταβιβάζεται από τον 

Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα χρήσης τους κατ’ αποκλειστικότητα και δικαίωμα περαιτέρω 

μεταβίβασης. 

 

26.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταβιβάσει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα περιγραφόμενα στη Σύμβαση 

προϊόντα ελεύθερα από κάθε βάρος ή/και περαιτέρω δικαίωμα τρίτου και να καλύψει με δικές του δαπάνες 

την απαλλαγή από οποιουσδήποτε περιορισμούς εμποδίζουν ή θα εμπόδιζαν στο μέλλον την εκμετάλλευση 

των προϊόντων από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τους όρους της χρήσης και χωρίς περαιτέρω 

οικονομική επιβάρυνσή της. 

26.4. Η κυριότητα παραδοτέων στην ανάπτυξη των οποίων με οποιονδήποτε τρόπο συμβάλλει ενεργά η 

Αναθέτουσα Αρχή ανήκει εξαρχής στην τελευταία, τουλάχιστον κατά το μέρος που τα αντίστοιχα παραδοτέα 

παράγονται από αυτή. 

Στα παραπάνω αναφερόμενα καλύπτεται και όλο το περιεχόμενο και όποια βοηθητικά στοιχεία, θα 

αναπτυχθούν για τις ανάγκες του Έργου. 

 

26.5. Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωμα επί του Έργου μεταβιβάζεται, επ’ 

αόριστον, στην Αναθέτουσα Αρχή για πλήρη και απόλυτη χρήση και εκμετάλλευση απ’ αυτήν, 

από τη γέννησή του. 

 

26.6. Όλο το έγγραφο υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την 

εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικό και ανήκει στην ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο 

Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην 

Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά ΔΕΝ 

επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, χωρίς την 

προηγούμενη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

26.7. Εάν τρίτοι αποδεικνύουν δικαιώματα επί των υπηρεσιών που παρέχει ο Ανάδοχος, με αποτέλεσμα η 

Αναθέτουσα Αρχή να εμποδίζεται στη χρήση τους, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικές του 

δαπάνες σε κάθε πρόσφορη ενέργεια για την παροχή ποσοτικά και ποιοτικά ίσων υπηρεσιών επί των οποίων 

τρίτοι δεν θα έχουν τέτοια δικαιώματα. 

 

26.8. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή, εν γένει, ενδίκου βοηθήματος κατά της Αναθέτουσας Αρχής από 

τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί των παραδοτέων, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να 

ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να 

αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε 

κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος, αφενός, βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η 

Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής 
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δικηγόρων και, αφετέρου, υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική 

ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή, εν γένει, του ενδίκου βοηθήματος. 

 

 

Άρθρο 27 

Επεκτάσεις 

 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει την ανάπτυξη μελλοντικών βελτιώσεων των 

παραδοτέων, παρέχοντας οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία του ζητηθεί. 

 

 

Άρθρο 28 

Παρακολούθηση – Παραλαβή Έργου 

 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η Παραλαβή του Έργου θα γίνει, σύμφωνα με τα όσα 

ορίζονται στις οικείες διατάξεις, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το οποίο είναι: 

 Επιτροπή Παραλαβής Έργου (ΕΠΕ) 

Η Επιτροπή Παραλαβής συστήνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ( 221 του Ν. 4412/2016) 

 

Άρθρο 29 

Έκπτωση του Αναδόχου – Ποινικές Ρήτρες 

 

29.1. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο για τους λόγους και σύμφωνα με 

τη διαδικασία που προβλέπεται στις οικείες διατάξεις. 

 

29.2. Η παράδοση και η παραλαβή των παραδοτέων του έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης του, όπως αυτό θα εξειδικευτεί και θα επισυναφθεί στη Σύμβαση μετά των παραρτημάτων της. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης  του έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση 

τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, δύναται να επιβάλλονται κυρώσεις 

και ποινικές ρήτρες (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των διατάξεων του Ν. 4412/2016), Σε περίπτωση που 

ο Ανάδοχος υπερβεί, με αποκλειστική υπαιτιότητά του, τη συνολική προθεσμία περάτωσης του Έργου ή 

οποιαδήποτε τμηματική προθεσμία υποβολής Παραδοτέων, Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλλει τις 

κατά νόμω οριζόμενες ποινικές  ρήτρες (άρθρο 185 του ν. 4412/2016).  

 

Άρθρο 30 

Υποχρέωση για Συμμόρφωση με περιβαλλοντική, κοινωνικοασφαλιστική και εργατική νομοθεσία 
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Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχο είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 

θεσπιστεί με το δίκαιο της Ενωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, που απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 

 

Άρθρο 31  

Εφαρμοστέο Δίκαιο 

 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και δη από το ν. 4412/2016 και συμπληρωματικά από τον Αστικό 

Κώδικα. 

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν, σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την 

εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 

συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι 

τα δικαστήρια που εδρεύουν στη Φλώρινα. 

 

Η παρούσα εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 27/2019 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Δήμου Πρεσπών. 

 

ο Δήμαρχος 

 

 

Παναγιώτης Πασχαλίδης 
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ΜΕΡΟΣ Ζ’ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

I. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής  

II. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

III. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

ΙV. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
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Ι. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ 

I. ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

II. Ημερομηνία έκδοσης........................... 

III. Προς: ΔΗΜΟ ΠΡΕΣΠΩΝ 
IV.  

V. Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

VI. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  μέχρι του 

ποσού των ευρώ  …………………………υπέρ του  

VII. (i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

VIII. (ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 

...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

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

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

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

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

XIII.  ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 

τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας 

XIV. για την  συμμετοχή του/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 

Διακήρυξη.................................................... του ………………για την ανάδειξη αναδόχου 

για την ανάθεση της σύμβασης. με αντικείμενο («…………………………») 
XV. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 

του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

XVI. Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό 

της.............................. (ημερομηνία διενέργειας) για την υλοποίηση του έργου ……………….. και 

για κάθε αναβολή αυτού. 

XVII. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη 

και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 

– 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν 

από τα άρθρα αυτά. 

XVIII. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας 

γνωστοποιήσετε ότι   ……………… ............ (επωνυμία διαγωνιζόμενου) δεν εκπλήρωσε την 

υποχρέωσεις του/τους, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή 

υποχρέωση να σας καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση μετά από απλή έγγραφή 

ειδοποίηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός 

τριών (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Σε περίπτωση κατάπτωσης της 

παρούσας , το ποσόν της κατάπτωσης υπάγεται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

XIX. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 

συγκατάθεσης της ..............  (επωνυμία διαγωνιζόμενου) ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε 

τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη 

κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

XX. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………… 

XXI. Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο 

οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το 
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άρθρο ... της Διακήρυξης  με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από 

την ημερομηνία λήξης της  

XXII. Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 

και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 

εκδίδουμε. 

XXIII. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

II. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

I. ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

II. Ημερομηνία έκδοσης........................... 

III. Προς: ΔΗΜΟ ΠΡΕΣΠΩΝ 

IV.  

V. Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

VI. Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

VII. {Σε περίπτωση μεμονωμένου φορέα : του/ης  …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

VIII. {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των φορέων 

IX. α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

X. β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

XI. γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

XII. μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε ένα από αυτά και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

XIII. και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 

αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο («…………………..») συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το 

συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα 

με τη με αριθμό................... προκήρυξή σας. 

XIV. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, και υποχρεούμαστε να σας το 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πεντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 

σας. 

XV. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

XVI. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
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XVII. Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 

και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 

εκδίδουμε 

XVIII. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΙII. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
    ΝΟΜΟΣ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
     ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ 

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Δημοσιότητας και  Υλοποίησης του έργου «NET METERING» 

α/α 
Πακέτο 

Εργασίας 
(ΠΕ) 

Παραδοτέο 
Αμοιβή 

χωρίς ΦΠΑ 
(€) 

Προσφερόμεν
η Έκπτωση επί 

της αμοιβής 
[%] 

 
Υπολογισμός 

Αμοιβής 
(€) 

 
 

ΦΠΑ 24% 
(€) 

Συνολική 
Αμοιβή 

(€) 

1. 

2 

2.1.1 2.822,58 €     

2. 2.1.2.α 4.919,35 €     

3. 2.1.2.β 4.032,26 €     

4. 2.1.3 4.032,26 €     

5. 2.1.4.α 2.419,35 €     

6. 2.1.4.β 2.016,13 €     

7. 2.1.5.α 3.629,03 €     

8. 2.15.β 1.612,90 €     

9. 

3 

3.1.1 5.040,32 €     

10. 3.1.2 14.112,90 €     

11. 3.1.3 5.040,32 €     

12. 4 4.1.1 9.072,58 €     

ΣΥΝΟΛΑ 58.750,00 €     

 
  Ο     ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Σφραγίδα & Υπογραφή) 
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IV. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

διαδικασία ανάθεσης 

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

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ  ΠΡΕΣΠΩΝ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6274] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΛΑΙΜΟΣ/ΛΑΙΜΟΣ/53077 ΑΓΙΟΣ 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Ε. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ] 

- Τηλέφωνο: [2385351322] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [karpresp@otenet.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.prespes.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): [NET METERING-Ενσωμάτωση Φωτοβολταϊκών Σταθμών για 

Ιδιοκατανάλωση με τη Μέθοδο του Ενεργειακού Συμψηφισμού σε Δημοτικά 
Κτίρια/Εγκαταστάσεις Αντλιοστασίων και Ενεργειακή Αναβάθμιση Οδοφωτισμού 
& Δημοτικών Υποδομών μέσω Αντικατάστασης Συμβατικών Λαμπτήρων με 
φωτιστικά LED]  

71314300-5 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση 
79951000-5 Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων 
79342200-5 Υπηρεσίες προώθησης. 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

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

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

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

[ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  1/2019] 

 

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

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

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
iii

 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση
iv

; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V 

κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 

ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 

αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 

περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσημο κατάλογο
v
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 

σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 

δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλους
vi

; 

[] Ναι [] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

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

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

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

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

  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 

και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

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

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

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

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

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

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό 

προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την 

εκτέλεση της σύμβασης.  

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

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV 

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

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της 
σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην 
παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 
υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
viii

 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
ix

· 

2. δωροδοκία
x,xi

· 

3. απάτη
xii

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xiii

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xiv

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xv

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xvi

 το οποίο είναι μέλος 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του 

οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 

τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 

1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή 

στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xviii

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xix

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
xxi

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xxii

, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
xxiii

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
xxiv

 

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

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 

ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου
xxv

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλότητα 

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

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

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

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
xxvi

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

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

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

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

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς
xxvii

, ο οικονομικός φορέας έχει 

προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 

παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει 

προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 

ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 

είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και 

τους παραλήπτες δημόσιους ή 

ιδιωτικούς
xxviii

: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγρα

φή 

ποσά ημερομ

ηνίες 

παραλήπ

τες 

    
 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται 

από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

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

 

 

 

 

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

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 

ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

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

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

Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 

σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

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

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται
xxix

, εκτός εάν : 

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

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν
xxx

. 

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

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

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

αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να 

προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 

Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, 

παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i
  Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 

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

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

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

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

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

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

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

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

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

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

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 

η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 

όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

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

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

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

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

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 

και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 

για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 

διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 

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

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

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

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 
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Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών 

µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

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

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

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, 

σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της 

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

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

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

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

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

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

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

επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

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

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής 

φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο 

μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 

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

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

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

αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
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xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

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

xxvi Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη 

μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxvii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxviii Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο 

και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxix Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxx Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  

 

 

 

 

 

 




