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Μαροφςι, 07/07/ 2017 
Αρικμ. Ρρωτ:3075 

 
 

Το Νομικό Ρρόςωπο Ιδιωτικοφ  Δικαίου με τθν επωνυμία Ε.Ο.ΠΕ. 
Ζχοντασ υπόψιν τισ διατάξεισ : 
 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ τροποιικθκε και ιςχφει 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 

Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων 

και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 

ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 

16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 

Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150)  

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 

 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ” 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  
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 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 

των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 

ςτοιχεία”,  

 τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων 

λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων όπωσ τροποιικθκε 

και ιςχφει 

 τθσ με αρ. Ρ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ 

“Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.), όπωσ τροποιικθκε και ιςχφει 

 του με αρικ.11128/07.04.2000 Κανονιςμοφ Οργάνωςθσ Υπθρεςιϊν τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ 

Ρετοςφαίριςθσ «Ε.Ο.ΡΕ.» Ν. 2725/99 (Β’ 536/2000) 

 το από 07-07-2017  με Νο 19 Ρρακτικό Ε.Ε.  

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 

αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 

ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 

δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 

ρθτά παραπάνω. 

 

 
 

Π Ρ Ο Κ Θ Ρ Τ   Ε Ι  
Συνοπτικό διαγωνιςμό βάςει του άρκρου 117 του ν. 4412/2016 με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ για τθν επιλογι αναδόχου για 
τθν παροχι υπθρεςίασ για:   υπθρεςίεσ εςτιατορίου και παροχισ φαγθτοφ 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) :  : 55300000-3 

 

 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ τθσ Ε.Ο.ΡΕ. , τθν   19θ Ιουλίου 2017 και 

ϊρα 10:00, ςτο κτίριο γραφείων τθσ Ε.Ο.ΡΕ. ,ΟΑΚΑ, οδόσ Σπφρου Λοφθ, ανοικτό κολυμβθτιριο, 151 23 

Μαροφςι. Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν, επί αποδείξει, μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, 

ζγγραφθ προςφορά, ςτα γραφεία τθσ Ε.Ο.ΡΕ., ΟΑΚΑ, οδόσ Σπφρου Λοφθ, ανοικτό κολυμβθτιριο, 151 23 
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Μαροφςι, το αργότερο μζχρι και τθν  θμζρα και ώρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, δθλαδι   τθν 19θ 

Ιουλίου 2017 και ώρα 10:00.  

Προςφορά που κατατίκεται μετά τθν ώρα αυτι είναι εκπρόκεςμθ, κρίνεται απαράδεκτθ και 

επιςτρζφεται χωρίσ να αποςφραγιςτεί. Ρροςφορζσ, οι οποίεσ υποβλικθκαν ι ταχυδρομικθκαν ζγκαιρα, 

αλλά δεν ζφκαςαν ζγκαιρα ςτθν Ε.Ο.ΡΕ. επιςτρζφονται και αυτζσ ςτουσ προςφζροντεσ, χωρίσ να 

αποςφραγιςτοφν. Ρροςφορζσ γίνονται δεκτζσ για το ςφνολο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ που περιζχονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ ωσ και τα 

παραρτιματά τθσ, που αποτελοφν ενιαίο και αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΡΑΑΤΘΜΑ «Α'» 

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΡΑΑΤΘΜΑ «Β'» 

3. ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ 
ΔΘΛΩΣΘΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ «Γ'» 

4. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΡΑΑΤΘΜΑ «Δ'» 

5. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΡΑΑΤΘΜΑ «Εϋ» 

 
Κανζνασ υποψιφιοσ δε μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ, να επικαλεςτεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ 
μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςχετικά με τουσ όρουσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.  
Εφόςον ηθτθκοφν διευκρινίςεισ το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ που ζχει 
οριςτεί για τθν παραλαβι των προςφορϊν, θ Ε.Ο.ΡΕ. παρζχει ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που 
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ 
προδιαγραφζσ και οποιαδιποτε ςχετικά δικαιολογθτικά, το αργότερο τζςςερισ  (4) θμζρεσ πριν από τθ 
λιξθ τθσ εν λόγω προκεςμίασ. 
Σθμειϊνεται ότι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα τεφχθ του διαγωνιςμοφ, κακϊσ και οι 
γραπτζσ διευκρινίςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ επί ερωτθμάτων των ενδιαφερομζνων ςχετικά με τα 
ζγγραφα και τθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ κα αναρτϊνται ςε θλεκτρονικι μορφι και ςτο διαδικτυακό 
τόπο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ  
 
Θ παροφςα Διακιρυξθ κα αναρτθκεί: 

1. ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ε.Ο.ΡΕ.  www.volleyball.gr . 
2. ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου: 

www.promitheus.gov.gr  
 
Θ διάκεςθ των τευχϊν του διαγωνιςμοφ γίνεται ατελϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι. Οι παραλιπτεσ τθσ 
Διακιρυξθσ υποχρεοφνται άμεςα να τθν ελζγξουν από άποψθ πλθρότθτασ και εφόςον διαπιςτϊςουν 
οποιαδιποτε παράλειψθ να το γνωρίςουν εγγράφωσ ςτθν Ε.Ο.ΡΕ. και να ηθτιςουν νζο πλιρεσ 

http://www.volleyball.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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αντίγραφο. Ρροςφυγζσ κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ διαδικαςίασ διαγωνιςμοφ με το αιτιολογικό τθσ μθ 
πλθρότθτασ του παραλθφκζντοσ αντιγράφου τθσ Διακιρυξθσ, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  
 
Τυχόν διευκρινίςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ παρζχονται από τα γραφεία τθσ Ε.Ο.ΡΕ., 
ΟΑΚΑ, οδόσ Σπφρου Λοφθ, ανοικτό κολυμβθτιριο, 151 23 Μαροφςι τθλ. 210 6801999,  Fax: 210 
.6801960. 
 

Ο Ρρόεδροσ 
 
 

ΓΕΩΓΙΟΣ ΚΑΑΜΡΕΤΣΟΣ 
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«ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α’» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 
ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ - ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν Φυςικά ι Νομικά 
Ρρόςωπα, ςυνεταιριςμοί κακϊσ και τα μζλθ ενϊςεων προςφερόντων ςυμπεριλαμβανομζνων και των 
προςωρινϊν ςυμπράξεων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, τα οποία αςκοφν επαγγελματικι 
δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο των προσ παροχι υπθρεςιϊν, και τα οποία  είναι 
εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων. 
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  

 
ην δηαγσληζκό δε γίλνληαη δεθηνί (απνθιείνληαη) όζνη νηθνλνκηθνί θνξείο - βάζεη ηνπ άξζξνπ 73 θαη 74 

ηνπ Ν.4412/2016 - εκπίπηνπλ ζε κηα από ηηο αθόινπζεο θαηαζηάζεηο: 

1. Ζχει εκδοκεί εισ βάροσ τουσ τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα 
αναφερόμενα αδικιματα: ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, δωροδοκία, απάτθ, 
τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, 
παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ αυτά ορίηονται ςτθν παρ.1 του 
άρκρου 73 του Ν. 4412/2016. 
Θ υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ 
βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ αυτι αφορά ιδίωσ: α) 
ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν 
εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε) τουσ διαχειριςτζσ και β) ςτισ 
περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε) τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

2. Εάν ζχουν ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι 
διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικι και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου 
είναι εγκατεςτθμζνοι ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και μπορεί να αποδειχκεί με τα κατάλλθλα 
μζςα από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν 
εγκατάςταςθ του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
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αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. Το παρόν παφει να 
εφαρμόηεται όταν ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων κατά περίπτωςθ των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ. 

3. Εάν δεν τθροφν τισ ιςχφουςεσ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ 
περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με 
το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου (παρ. 2 του άρκρου 18 του Ν.4412/16). 

4. Εάν τελοφν υπό πτϊχευςθ ι ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι 
τελοφν υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχουν αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του 
δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκονται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από 
παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμο, υπό τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 5 
του άρκρου 73 του Ν. 4412/16. 

5. Εάν ζχουν επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με 
ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ. 

6. Εάν ζχουν προβεί ςε ψευδείσ δθλϊςεισ κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται 
για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχουν αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να τισ προςκομίςουν. 

7. Εάν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα που αφορά τθν επαγγελματικι διαγωγι τουσ βάςει 
απόφαςθσ, θ οποία ζχει ιςχφ δεδικαςμζνου. 

8. Εάν ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβολία τθν 
ακεραιότθτα του που μπορεί να αποδειχκεί με κατάλλθλα μζςα από τθν Ανακζτουςα Αρχι, 
ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν παρ.5 του αρ.18 του Ν.4412/2016. 

9. Εάν ςυντρζχει κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων του άρκρου 24 του Ν.4412/2016. 
10. Εάν ζχουν αποκλειςτεί τελεςίδικα από διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, βάςει του 

άρκρου 74 του Ν.4412/2016. 
11. Οι ενϊςεισ προςϊπων, ςε περίπτωςθ που οποιαδιποτε από τισ προχποκζςεισ αποκλειςμοφ 

τθσ παραγράφου αυτισ ιςχφει για ζνα τουλάχιςτον μζλοσ τθσ. Εάν ςυντρζχει λόγοσ 
αποκλειςμοφ και για ζναν μόνο ςυμμετζχοντα ςε κοινι προςφορά θ υποβλθκείςα κοινι 
προςφορά αποκλείεται από τον διαγωνιςμό. 

 
Δπίζεο απνθιείνληαη θαηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιόγεζε πξνζθνξέο πνπ: 

 αποκλίνουν από τα όςα ορίηονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ ςχετικά με τθν διαδικαςία ςφναψθσ 
τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ι υποβλικθκαν κατά παράβαςθ των απαράβατων όρων 
περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, όπωσ οι όροι αυτοί ορίηονται ςτθν παροφςα 
διακιρυξθ. Ομοίωσ προςφορζσ που ορίηουν χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από αυτόν που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 περιζχουν ατζλειεσ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι 
διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ και δεν ζχουν αποκαταςτακεί από 
τον προςφζροντα ενϊ του ηθτικθκε γραπτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι, κατά τα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 102 του Ν.4412/2016. 



 

 

10 

 

 

 

 είναι αόριςτεσ, ϊςτε να μθν μπορεί να εκτιμθκοφν ι είναι υπό αίρεςθ,. 
 είναι εναλλακτικζσ, ςε ςχζςθ με τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι κζτουν όρο 

αναπροςαρμογισ  
 δεν περιλαμβάνουν με ςαφινεια τθν προςφερόμενθ τιμι ι/και εμφανίηουν οποιοδιποτε 

ςτοιχείο τθσ προςφερόμενθσ τιμισ ςε οποιοδιποτε άλλο ςθμείο τθσ πλθν των εντφπων τθσ 
Οικονομικισ Ρροςφοράσ, ι δίνουν τιμι που ξεπερνάει τον ενδεικτικό προχπολογιςμό  ι δε 
δίδουν τιμι ςε ευρϊ. 

 υποβάλλονται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ 
μζλθ ενϊςεων. 

Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι 
ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να αποκλείουν ζναν οικονομικό φορζα, όταν αποδεικνφεται ότι 
αυτόσ βρίςκεται λόγω πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 
ςε μία από τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ. 
 

ΑΡΘΡΟ 2Ο: ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΘ 

Οι οικονομικοί φορείσ που επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό κα πρζπει : 
1. Να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο επαγγελματικό Επιμελθτιριο ι ςε άλλο αντίςτοιχο επαγγελματικό 
ι εμπορικά μθτρϊο που προβλζπεται από το κράτοσ μζλοσ ι τθν χϊρα καταγωγισ ι τθν χϊρα που είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ (Ραράρτθμα ΧΙ του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν.4412/2016). Στθν 
περίπτωςθ που ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι ζγκριςθ ι να είναι μζλθ 
ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία κα πρζπει να 
βεβαιϊνεται ότι τθ διακζτουν.  
 
2.  Να ζχουν εκτελζςει εντόσ τθσ τελευταίασ τριετίασ τουλάχιςτον δφο ςυμβάςεισ ςυναφοφσ και 
ανάλογου αντικειμζνου με αυτό τθσ παροφςασ. 
 
Για τθν προκαταρκτικι απόδειξθ των κριτθρίων επιλογισ οι οικονομικοί φορείσ που επικυμοφν να 
λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό, ζχουν υποχρζωςθ να ςυμπλθρϊςουν τα αντίςτοιχα πεδία ςτο ΤΕΥΔ. Σε 
περίπτωςθ ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, κα ηθτθκοφν τα δικαιολογθτικά του άρκρου 9 τθσ 
παροφςασ.   
 

ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να κατακζςουν ι να αποςτείλουν, επί 
αποδείξει ζγγραφεσ προςφορζσ, μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτθν Ε.Ο.ΡΕ., ΟΑΚΑ, οδόσ Σπφρου Λοφθ, 
ανοικτό κολυμβθτιριο, 151 23 Μαροφςι, το αργότερο μζχρι και τθν 19θ Ιουλίου 2017 και ώρα 10:00 
π.μ. 
 
Οι προςφορζσ που περιζρχονται ςτθν υπθρεςία πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν αρμόδια Επιτροπι, προ τθσ εκπνοισ τθσ 
θμερομθνίασ αποςφράγιςθσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Ρροςφορζσ που κατατίκεται μετά τθν ϊρα αυτι 
ι ενϊ ταχυδρομικθκαν ζγκαιρα δεν ζφκαςαν ςτθν Ε.Ο.ΡΕ., είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται, χωρίσ 
να αποςφραγιςτοφν ι να αξιολογθκοφν αντιςτοίχωσ. 
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Σε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα, θ 
γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ άλλουσ διαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα ςυμφζροντά του, ο 
προςφζρων οφείλει να ςθμειϊνει επ' αυτϊν τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα». Σε 
αντίκετθ περίπτωςθ, δφναται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι λοιποί διαγωνιηόμενοι. Θ 
Υπθρεςία δεν αποκαλφπτει πλθροφορίεσ που του ζχουν διαβιβάςει οι προςφζροντεσ και τισ οποίεσ 
ζχουν χαρακτθρίςει ωσ εμπιςτευτικζσ. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ 
εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά 
όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 
 
Αντιπροςφορζσ και εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ ςε κανζνα ςτάδιο του διαγωνιςμοφ. Σε 
περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςυνταγμζνεσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδευόμενεσ από επίςθμθ 
μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και πρζπει να υπογράφονται και να μονογράφονται ανά φφλλο από 
τον οικονομικό φορζα ι ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νομικό εκπρόςωπο αυτϊν. Στα 
αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που 
κυρϊκθκε με το Ν. 1497/1984(Α'188). 
 
Το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα ζγγραφα των προςφορϊν άλλων οικονομικϊν φορζων αςκείται ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ του άρκρου 1 του Ρ.Δ. 28/2015. 
 
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο 
εκπρόςωπό τουσ. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ ςυντονιςτισ αυτισ. 
 
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό 
ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό 
απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ και ςε ςυνδυαςμό με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 
79 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο: ΚΑΣΑΡΣΙΘ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Οι προςφζροντεσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ ςτον κυρίωσ φάκελο, κατά τθν διαδικαςία των 
άρκρων 92, 93, 94 και 95 του Ν.4412/2016 και ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ και τουσ όρουσ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια. 
 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηελ  πεξίπησζε  πνπ θαηά ηα ζηάδηα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ πξόθεηηαη λα 

παξαζηαζεί εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξόζσπόο ηνπ πξνζθέξνληνο, ν εθάζηνηε εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξόζσπνο 

νθείιεη θαηά ην ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ ζα παξεπξεζεί λα θαηαζέζεη ηδηνρείξσο ζηελ επηηξνπή 

παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο. 
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Οι προςφορζσ κα υποβάλλονται μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο κα αναγράφονται 
ευκρινϊσ : 

α. Θ λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ» με κεφαλαία γράμματα.  
β. Θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  
γ. Ο τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ.  
δ. Θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν).  
ε. Ο αρικμόσ πρωτ. τθσ διακιρυξθσ  
ςτ. Τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα. 
 
Δληόο ηνπ θπξίσο θαθέινπ πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη ηα εμήο: 

α. Ξερσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ» πνπ 

πεξηέρεη τα αναφερόμενα ζην άξζξν 5 ηνπ παξόληνο παξαξηήκαηνο δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ. 
β. Ξερσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ», ο οποίοσ περιζχει 
τα ζγγραφα και ςτοιχεία που αναφζρονται αναλυτικά ζην άξζξν 6 ηνπ παξόληνο παξαξηήκαηνο. 

Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν 
ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ 
ίδιεσ ενδείξεισ και 
γ. Ξερσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ», ο νπνίνο 

πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη ςτο άρκρο 7 
του παρόντοσ παραρτιματοσ. 
 

Οη σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θαζώο θαη ν ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο, πνπ ππνβάιιεηαη από ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα 

γίλεη ε θαηαθύξσζε, πξέπεη λα θέξνπλ θαη απηνί εμσηεξηθώο ηηο ίδηεο ελδείμεηο κε ηνλ θπξίσο 

θάθειν ηεο πξνζθνξάο. 

 

Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει αςκιςει εμπροκζςμωσ τθν ζνςταςθ του άρκρου 127 του 
Ν.4412/16 κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, ι εφόςον ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω ζνςταςθ, 
κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και δε 
δφναται, με τθν προςφορά του ι με οιονδιποτε άλλο τρόπο να αποκροφςει, ευκζωσ ι εμμζςωσ, 
τουσ ανωτζρω όρουσ. 
 
Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ, επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, οι 
διαγωνιηόμενοι παρζχουν διευκρινίςεισ μόνον όταν αυτζσ ηθτοφνται από αρμόδιο όργανο είτε 
κατά τθν ενϊπιϊν του διαδικαςία, είτε κατόπιν εγγράφου τθσ Υπθρεςίασ μετά από ςχετικι 
γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου. Από τισ διευκρινίςεισ, οι οποίεσ παρζχονται, ςφμφωνα με τα 
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνον εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία 
υποβλικθκε ςχετικό αίτθμα από το αρμόδιο όργανο. 
 
Απνθιίζεηο από ηνπο απαξάβαηνπο όξνπο (εηδηθνύο θαη γεληθνύο) ηεο δηαθήξπμεο έρνπλ σο ζπλέπεηα 

ηνλ απνθιεηζκό ησλ πξνζθνξώλ. Δπηζεκαίλεηαη όηη νη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη νη απαηηήζεηο ηεο 

Τπεξεζίαο απνηεινύλ ζην ζύλνιό ηνπο απαξάβαηνπο όξνπο θαη ε νπνηαδήπνηε κε ζπκκόξθσζε 

πξνο απηά ζπλεπάγεηαη ηελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο (άξζξν 71 ηνπ Ν.4412/2016). 
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ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

Εντόσ του φακζλου των «Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ» τοποκετοφνται υποχρεωτικά τα 
αναφερόμενα κατωτζρω : 
 

Α Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ διλωςθσ (ΣΕΤΔ) (ςυμπλθρωμζνο ςφμφωνα με το 
Υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ Γ' τθσ παροφςθσ).  
Το ΤΕΥΔ ςυνίςταται ςε Υπεφκυνθ Διλωςθ των οικονομικϊν φορζων προσ αντικατάςταςθ 
των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ και αποτελεί 
προκαταρκτικι απόδειξθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ 
ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του αρκ. 79 του Ν.4412/2016 : 
• δε βρίςκεται ςε μια από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 και 74 του 
Ν.4412/2016 λόγω τθσ οποίασ αποκλείεται ι μπορεί να αποκλειςκεί από διαδικαςία 
ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. 
• πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςκεί ςφμφωνα με 
τα άρκρα 75, 76, 77 του Ν.4412/2016. 
Διευκρίνιςθ : Σν αλσηέξσ Σππνπνηεκέλν Ζληππν Τπεύζπλεο δήισζεο αθνξά ηδίσο: 

1. ςτισ περιπτϊςεισ Ε.Ρ.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τουσ διαχειριςτζσ, 
2. ςτισ περιπτϊςεισ Α.Ε. και ςυνεταιριςμοφσ τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ 
και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
Σν απαηηνύκελν θαηά ηα αλσηέξσ ΣΔΤΓ ππνγξάθεηαη αληηζηνίρσο απ' απηνύο. 

Το ανωτζρω ΤΕΥΔ ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων υπογράφεται από κάκε 
μζλοσ τθσ ανάλογα με τθν νομικι τουσ μορφι. 

 

Β Παραςτατικό εκπροςώπθςθσ, εφόςον ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό/ 
εκπρόςωπό τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 93 περ. δδ του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΤ ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

  Πλα τα ζγγραφα  και ςτοιχεία  που τεκμθριϊνουν τθ ςυμφωνία τθσ τεχνικισ προςφοράσ του 
προςφζροντα με τα όςα αναφζρονται ςτον πίνακα ΙΙ του Ραραρτιματοσ Β' τθσ παροφςασ.  
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων  τα τεχνικά ςτοιχεία πρζπει να υποβάλλονται ξεχωριςτά 
για κάκε μζλοσ τθσ. 

Προςφορά θ οποία δεν κα περιζχει τα ανωτζρω ςτοιχεία, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
 

                                  ΑΡΘΡΟ 7Ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Στο φάκελο τθσ Οικονομικισ προςφοράσ τοποκετοφνται, επί ποινι απορρίψεωσ, τα οικονομικά 
μόνο ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. Ριο ςυγκεκριμζνα: 
 
Ο Φάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ κα περιλαμβάνει τα οικονομικά ςτοιχεία ςφμφωνα με το 
υπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ του ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΟ Η' τθσ παροφςασ. 
 
 
Θ οικονομικι προςφορά του ςυμμετζχοντοσ κα πρζπει να ζχει ςυνταχκεί με τζτοιο τρόπο ϊςτε: 
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α. θ προςφερόμενθ τιμι πρζπει να προκφπτει με ςαφινεια από τθν οικονομικι προςφορά, θ 
οποία κα πρζπει να είναι διαμορφωμζνθ ςφμφωνα με όςα ηθτοφνται από τθν παροφςα 
διακιρυξθ.  
β. Θ Οικονομικι προςφορά κα υπογράφεται από τον ίδιο τον οικονομικό φορζα (ςε περίπτωςθ 
φυςικοφ προςϊπου), ι το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου ι τον Ρρόεδρο του 
Συνεταιριςμοφ και ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, είτε από όλα τα μζλθ αυτισ ι από 
εκπρόςωπό τουσ εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. 
γ. Προςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ  απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  
δ. Ρροςφορζσ που δε δίνουν τισ τιμζσ ςε ΕΤΡΩ ι που κακορίηουν ςχζςθ ΕΤΡΩ ςε ξζνο νόμιςμα κα 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
Προςφορά θ οποία δεν κα περιζχει τα ανωτζρω ςτοιχεία, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
 
Οι τιμζσ κα δίνονται ωσ εξισ:  
  
Σιμι μονάδασ ανά τμιμα ςε ΕΤΡΩ, ςυμπεριλαμβανομζνων των υπζρ τρίτων κρατιςεων και κάκε 
είδουσ δαπανϊν, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα  Bϋ.  
Επιβάλλεται επίςθσ κράτθςθ φψουσ 0,06% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, υπζρ τθσ Ενιαίασ  
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 0,06% επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ υπζρ τθσ Αρχισ 
Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 
 
Θ ςφγκριςθ των προςφορών κα γίνεται ςτθ ςυνολικι τιμι τθσ υπθρεςίασ, θ οποία ωςτόςο δεν 
κα πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να ξεπερνά τθν αναγραφόμενθ ςτθν παροφςα διακιρυξθ, 
προχπολογιςκείςα δαπάνθ τθσ ςφμβαςθσ. 
 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτά από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα 
για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν (ιδίωσ όταν αυτζσ είναι αςυνικιςτα χαμθλζσ για 
το αντικείμενο τθσ προμικειασ), οι δε οικονομικοί φορείσ υποχρεοφνται να παρζχουν τα ςτοιχεία 
αυτά και να διευκολφνουν κάκε ςχετικό ζλεγχο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 88 του Ν.4412/2016.  
Εάν και μετά τθν παροχι τθσ ανωτζρω αιτιολόγθςθσ οι προςφερόμενεσ τιμζσ κρικοφν ωσ 
υπερβολικά χαμθλζσ, θ προςφορά κα απορρίπτεται. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΠΡΟΩΡΙΝΟΤ 
ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

1. Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια, από το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και τθσ αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων αυτοφ (Επιτροπι) 
παρουςία των προςφερόντων/ςυμμετεχόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων 
τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων 
που υποβλικθκαν από αυτοφσ. 
2. Θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν 
θμερομθνία και ώρα που κακορίηεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 
3. Θ αποςφράγιςθ γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία: 
Μονογράφεται και αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ. 
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Μονογράφονται οι φάκελοι με τισ ενδείξεισ "Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ", "Τεχνικι Ρροςφορά" 
και "Οικονομικι Ρροςφορά". 
Αποςφραγίηεται ο φάκελοσ των «Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ» κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ 
«Τεχνικισ Ρροςφοράσ», μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι όλα τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο. 
Ελζγχεται θ πλθρότθτα και θ ορκότθτα των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτθ διακιρυξθ. 
Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν αποςφραγίηονται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ 
των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν. Οι φάκελοι των οικονομικϊν 
προςφορϊν, για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τθν αξιολόγθςθ των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν, δεν αποςφραγίηονται, αλλά 
επιςτρζφονται, εφόςον δεν αςκθκεί ζνδικο μζςο κατά τθσ απόφαςθσ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ ι 
εφόςον ζχει παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ενδίκων μζςων κατ' αυτισ ι ζχει υποβλθκεί 
παραίτθςθ από τυχόν αςκθκζν ζνδικο μζςο. 
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ αυτοφ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ, θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό α) όςων υπζβαλαν προςφορζσ, 
κακϊσ και των υποβλθκζντων αυτϊν δικαιολογθτικϊν και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν, 
β) των ςτοιχείων τθσ τεχνικισ προςφοράσ και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν, γ) των 
οικονομικϊν προςφορϊν και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν. 
Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου  τθσ Ε.Ο.ΡΕ. 
Αυτοί που δικαιοφνται να παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν 
λαμβάνουν γνϊςθ των ςυμμεταςχόντων ςτο διαγωνιςμό, κακϊσ επίςθσ και των τιμϊν που 
προςφζρκθκαν. 
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/16, θ 
προκεςμία άςκθςθσ τθσ οποίασ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςι τθσ ςτον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. 
Θ Ανακζτουςα Αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ τθσ Ολομζλειασ ι τθσ Εκτελεςτικισ 
Επιτροπισ τθσ Ε.Ο.ΡΕ., μαηί με το αντίςτοιχο αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου 
και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςτουσ προςφζροντεσ ι ςτουσ ςυμμετζχοντεσ με κάκε πρόςφορο 
τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
Θ απόφαςθ ανάδειξθσ προςωρινοφ ανάδοχου δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον 
θ Ανακζτουςα Αρχι δεν τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ. Κατά τθ διαδικαςία 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ 
ι τουσ υποψθφίουσ να διευκρινίηουν ι να ςυμπλθρϊνουν τα ζγγραφα ι τα δικαιολογθτικά που 
ζχουν υποβάλει, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά (7) 
θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 102 του Ν.4412/2016 που αφορά τθν ςυμπλιρωςθ - αποςαφινιςθ 
πλθροφοριϊν και δικαιολογθτικϊν. 
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ΑΡΘΡΟ 9Ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο προςφζρων, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ»), εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, οφείλει να υποβάλει ςτθν Ε.Ο.ΡΕ., ςε ςφραγιςμζνο 
φάκελο, τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογθτικά: 
 
Α. Σα νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ ωσ ακολοφκωσ : 

1.1. Για Θμεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι Ανωνφμου Εταιρείασ (ΑΕ) ι 
Εταιρείασ Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (ΕΡΕ) : 
α) ακριβζσ αντίγραφο από το τθροφμενο ςτθν αρμόδια κατά περίπτωςθ 
διοικθτικι ι δικαςτικι αρχι τελευταίου ιςχφοντοσ καταςτατικοφ τθσ 
ςυμμετζχουςασ ςτο διαγωνιςμό εταιρείασ, ςυνοδευόμενο από το αντίςτοιχο 
ΦΕΚ. 
β) βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ, 
από τθν οποία να προκφπτει θ αρχικι καταχϊρθςθ τθσ εταιρείασ, κακϊσ και 
οι τυχόν μεταβολζσ που ζχουν επζλκει ςτο νομικό πρόςωπο και τα όργανα 
διοίκθςθσ αυτισ, με ανάλογθ μνεία ςτα αντίςτοιχα ΦΕΚ. 
1.2. Για Θμεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι προςωπικισ εταιρείασ (ΟΕ ι 
ΕΕ) : 
α) Επίςθμο αντίγραφο ι επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο του ςυμφωνθτικοφ 
ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ και όλων των τροποποιιςεων αυτοφ, κακϊσ και του 
τελευταίου ςε ιςχφ καταςτατικοφ τθσ εταιρείασ. 
β) Ριςτοποιθτικό περί μεταβολϊν τθσ εταιρείασ από τθν αρμόδια αρχι. 
1.3. Για Θμεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι Ι.Κ.Ε.: 
Αντίγραφο τθσ ιδρυτικισ πράξθσ τθσ εταιρίασ κακϊσ και οι τυχόν μεταβολζσ 
που ζχουν επζλκει ςτο νομικό πρόςωπο και τα όργανα διοίκθςθσ αυτισ, 
ςυνοδευόμενο από τα αντίςτοιχα αποδεικτικά δθμοςιεφςεωσ των ανωτζρω 
ςτο Γ.Ε.Μ.Θ. 
1.4. Για φυςικά πρόςωπα: 
Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία και 
τισ μεταβολζσ του. 
1.5. Για Αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα : 
α) Ανάλογα με τθ μορφι τουσ, αντίςτοιχα νομιμοποιθτικά ζγγραφα και 
πιςτοποιθτικά με αυτά που αναφζρονται ςτισ ανωτζρω υποπαραγράφουσ τα 
οποία προβλζπονται από το δίκαιο τθσ χϊρασ τθσ ζδρασ ι λειτουργίασ τουσ 
και από τα οποία αποδεικνφεται θ νόμιμθ ςφςταςθ και λειτουργία τουσ, θ 
εγγραφι ςτα προβλεπόμενα μθτρϊα εταιριϊν και το τελευταίο ςε ιςχφ 
καταςτατικό, και οι λοιπζσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία, που ηθτοφνται 
ανωτζρω για τουσ θμεδαποφσ. 
β) Σε περίπτωςθ που το οικείο κράτοσ δεν εκδίδει κάποιο ζγγραφο ι 
πιςτοποιθτικό από αυτά που ηθτοφνται πιο πάνω, ι που αυτό δεν καλφπτει 
όλεσ τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, αυτό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ 
βεβαίωςθ του ενδιαφερόμενου ι, ςτα κράτθ μζλθ όπου δεν προβλζπεται θ 
ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 
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οργανιςμοφ του κράτουσ καταγωγισ ι προζλευςθσ. Στθν κατά τα άνω ζνορκθ 
βεβαίωςθ ι υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα 
δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο 
ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ. Θ υποχρζωςθ αυτι 
αφορά όλεσ τισ πιο πάνω κατθγορίεσ υποψθφίων. 

 
Β) Αλαθνξηθά κε ζπκβάζεηο πνπ έρεη ζπλάςεη θαηά ηελ ηειεπηαία 3εηία : 
Σουλάχιςτον δφο (2) Πιςτοποιθτικά/ βεβαιώςεισ καλισ εκτζλεςθσ παροχισ υπθρεςιών με 
αντικείμενο ςυναφζσ και ανάλογο με αυτό τθσ παροφςασ, που ζχουν εκδοκεί από τισ αρμόδιεσ 
δθμόςιεσ αρχζσ και εάν ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ, αντίςτοιχεσ υπεφκυνεσ δθλώςεισ τθσ 
παραλιπτριασ εταιρείασ, ι άλλα αποδεικτικά ζγγραφα, από τα οποία προκφπτουν τα εξισ 
ςτοιχεία: 
• πελάτθσ, 
• αντικείμενο ςφμβαςθσ, 
• αξία ςφμβαςθσ. 
 
Γ) Σα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά του άρκρου 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία αποςφραγίηονται 
και ελζγχονται κατά τθν διαδικαςία που προβλζπεται ςτο άρκρο 103 του Ν.4412/2016: 
 
α. Οη Έιιελεο πνιίηεο : 
1. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρώου, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν θμερομθνία 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχουν εισ βάροσ 
τουσ τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 73 του Ν. 4412/2016. 
 
2. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου 
πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, από το οποίο να 
προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε καμία κατάςταςθ τθσ περίπτωςθ β' τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73 
του Ν.4412/2016, ιτοι ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ ι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ 
ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι δεν τελοφν υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το 
δικαςτιριο ι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι δεν ζχουν αναςτείλει 
τισ επιχειρθματικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ ι δεν βρίςκονται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 

 
3. Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, από το οποίο να προκφπτει 
ότι κατά τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικών κατακφρωςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ 
τισ υποχρεώςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 
επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεώςεισ τουσ. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ην πηζηνπνηεηηθό 

αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ζα αθνξά όινπο ηνπο απαζρνινύκελνπο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε 

εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη όρη κόλν ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Ι.Κ.Α. 

Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω περιπτϊςεων 
(2) και (3) εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από 
τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 
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4. Πιςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου ι ΓΕΜΘ, το οποίο να ζχει εκδοκεί μετά τθν ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ 
εγγραφι τουσ ς' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ. 
Εάν δεν αποδεικνφεται θ άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ μπορεί να ηθτθκεί από τον 
πάροχο υπθρεςιϊν να προβεί ςε ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν 
άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ. 
 
β. Σα εκεδαπά Ννκηθά Πξόζσπα: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ . Τα απαιτοφμενα κατά τα 
ανωτζρω δικαιολογθτικά κα αφοροφν τουσ διαχειριςτζσ, ςτισ περιπτϊςεισ Ε.Ρ.Ε., Ι.Κ.Ε, Ο.Ε. και 
Ε.Ε. και τα μζλθ του ΔΣ και τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, ςτισ περιπτϊςεισ Α.Ε.. 
Διευκρίνιςθ: Για τισ υπόχρεεσ για εγγραφι ςτο Γ.Ε.ΜΘ. εταιρείεσ (ΟΕ, ΕΕ, ΕΡΕ,Ι.Κ.Ε,ΑΕ) γίνονται 
αποδεκτά τα πιςτοποιθτικά και οι βεβαιϊςεισ που εκδίδονται από αυτό. 
 
γ. Σα Φπζηθά θαη Ννκηθά Αιινδαπά Πξόζσπα: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά. 
 
δ. Οη πλεηαηξηζκνί: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ. 
(2) Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα. 
 
ε. Οη ελώζεηο πξνζθεξόλησλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε προςφζροντα που ςυμμετζχει ςτθν 
Ζνωςθ. 
εκεηώλεηαη εηδηθά όηη: 

Εάν ςε κάποια χϊρα βεβαιϊνεται από αρμόδια αρχι τθσ ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 
ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά, ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ, δφναται 
να αντικαταςτακοφν από ζνορκθ βεβαίωςθ του υπόχρεου προσ υποβολι του δικαιολογθτικοφ. 
Εάν ςτθ χϊρα αυτι δεν προβλζπεται οφτε ζνορκθ βεβαίωςθ, δφναται αυτι να αντικαταςτακεί με 
υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου τθσ 
χϊρασ, ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ. Στθν κατά τα άνω ζνορκθ βεβαίωςθ κα 
δθλϊνεται ότι ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν 
ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ. Θ υποχρζωςθ αυτι 
αφορά όλεσ τισ πιο πάνω κατθγορίεσ υποψθφίων. Θ ζνορκθ αυτι βεβαίωςθ κα 
ςυμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά ςτο ςφραγιςμζνο φάκελο του υποψιφιου αναδόχου. 
Θ αρμόδια επιτροπι, προβαίνει ςτθν αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν του 
αναδόχου ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, τθν θμερομθνία και ϊρα που κα οριςτεί 
με πρόςκλθςθ-ανακοίνωςθ. 
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν, κατά τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ. 
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 
υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα 
ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε 
αυτόν. Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία, εφόςον αιτιολογείται 
αυτό επαρκϊσ και κατ' ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ. Αν, κατά τον ζλεγχο των 
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παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 
79 του Ν.4412/216 είναι ψευδι ι ανακριβι, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, θ 
κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ χαμθλότερθ τιμι, χωρίσ να 
λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ 
προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 
Αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα 
πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, θ κατακφρωςθ 
γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ χαμθλότερθ τιμι, χωρίσ να λαμβάνεται 
υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ 
δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, θ 
διαδικαςία ματαιϊνεται. 
Αν από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, 
αποδεικνφεται θ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 του Ν.4412/16, ο 
προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104 του ιδίου 
Νόμου, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ χαμθλότερθ τιμι, 
χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από 
τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι πλθροί τα ανωτζρω κριτιρια, θ διαδικαςία ματαιϊνεται. 
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ 
από τθν αρμόδια Επιτροπι και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτον προςωρινό 
ανάδοχο, είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ κατά τισ ανωτζρω παραγράφουσ. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω 
δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του Ν. 
4412/2016. 
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, ςε κάκε 
προςφζροντα εκτόσ από τον ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, 
θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10Ο: ΚΡΙΘ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΘ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ 

1. Θ Επιτροπι του διαγωνιςμοφ με ειςιγθςι τθσ μπορεί να προτείνει:  
α. Κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο. 
β. Κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ζκπτωτου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο αρ.103 του 
Ν.4412/2016. 
γ. Κατακφρωςθ τθσ παροχισ τθσ υπθρεςίασ ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθ δεφτερθ ςε 
ςειρά πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ όταν διαπιςτωκεί 
κατά τον ανωτζρω ζλεγχο ότι ο προςφζροντασ που υπζβαλε τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ δεν τθρεί τισ ιςχφουςεσ υποχρεϊςεισ, όπωσ αυτζσ 
προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 και ςφμφωνα με το άρκρο 71 του Ν.4412/2016. 
δ. Ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτα άρκρα 103 
και 106 του Ν.4412/16. 

2. Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να προςφφγει ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ χωρίσ 
προθγοφμενθ δθμοςίευςθ αν ςτο διαγωνιςμό δεν υποβλικθκε καμία προςφορά ι αίτθςθ 
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ςυμμετοχισ, είτε καμία από τισ υποβλθκείςεσ προςφορζσ ι αιτιςεισ ςυμμετοχισ δεν είναι 
κατάλλθλθ, εφόςον δεν ζχουν τροποποιθκεί ουςιωδϊσ οι αρχικοί όροι τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα 
με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 32 του Ν.4412/2016. 
3. Θ κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ κα γίνει από τθν Ε.Ο.ΡΕ. ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
105 του Ν.4412/2016. Υπό τθν επιφφλαξθ όςων αναφζρονται κατωτζρω, με τθν ανακοίνωςθ τθσ 
κατακφρωςθσ θ ςφμβαςθ κεωρείται ωσ ςυναφκείςα, το δε ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ που ακολουκεί 
ζχει αποδεικτικό μόνο χαρακτιρα. 

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο : ΤΝΑΨΘ ΤΜΦΩΝΘΣΙΚΟΤ 

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 
επζρχονται εφόςον και όταν ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: 
α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτισ κείμενεσ διατάξεισ 
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και των 
αποφάςεων αναςτολϊν επί αυτϊν, 
β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ 
υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά του άρκρου 80 του Ν.4412/2016, ζπειτα από 
ςχετικι πρόςκλθςθ. 
Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ Ε.Ο.ΡΕ.. 
προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι (20) 
θμερών από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ τθν 
προβλεπόμενθ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ. 
 
Σχζδιο ςυμφωνθτικοφ επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, ςτο Ραράρτθμα «Δ'» αυτισ. Θ 
Υπθρεςία ςυμπλθρϊνει ςτο κείμενο του ςυμφωνθτικοφ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ του 
παρζχοντα τισ υπθρεςίεσ, με τθν οποία ςυμμετείχε αυτόσ ςτον διαγωνιςμό και θ οποία ζγινε 
αποδεκτι με τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ ς' αυτόν. Δεν χωρεί 
διαπραγμάτευςθ ςτο κείμενο του ςυμφωνθτικοφ που επιςυνάφκθκε ςτθν διακιρυξθ του 
διαγωνιςμοφ, οφτε κακ' οιονδιποτε τρόπο τροποποίθςθ ι ςυμπλιρωςθ τθσ προςφοράσ του 
οικονομικοφ φορζα. 
Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να 
υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ, 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 
χαμθλότερθ τιμι. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 12Ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΤΟ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 
 Η ζύκβαζε ζα έρεη ηζρύ κέρξη ηηο 31-12-2017.  Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηπρόλ παξάηαζεο 

ηνπ  ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ ηεο ζύκβαζεο κέρξη ηελ πιήξε απνξξόθεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 13Ο : ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Η έλαξμε ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ζα γίλεη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο κε ηνλ 

αλάδνρν. Οη ππεξεζίεο ζα δηαξθέζνπλ έσο ηελ 31/12/2017. 
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Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται:  
α) οι διατάξεισ του Ν.4412/2016,  
β) οι όροι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και  
γ) ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ επιβάλλεται να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το 
δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν.4412/16. 
Τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ μπορεί να πραγματοποιθκεί φςτερα 
από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ και ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 132 του 
Ν.4412/2016. Ειδικότερα θ τροποποίθςθ μπορεί να γίνει εάν δεν μεταβάλει τθ ςυνολικι φφςθ τθσ 
ςφμβαςθσ, θ τυχόν αφξθςθ τθσ τιμισ δεν υπερβαίνει τα οριηόμενα ποςοςτά επί τθσ αρχικισ αξίασ 
τθσ ςφμβαςθσ και δεν είναι ουςιϊδθσ κατά τθν ζννοια τθσ παρ.4 του ανωτζρω άρκρου, ιτοι δεν 
ειςάγει διαφορετικοφσ όρουσ από τουσ αρχικοφσ, δεν αλλάηει τθν οικονομικι ιςορροπία τθσ 
ςφμβαςθσ, δεν επεκτείνει ςθμαντικά το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ και δεν υποκακίςταται ο 
ανάδοχοσ από άλλον. 
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 202 του Ν.4412/2016: 
α. Οι υπθρεςίεσ παραςχζκθκαν ςτο ςφνολο τουσ ι το αντικείμενο που παραδόκθκε υπολείπεται 
του ςυμβατικοφ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο από το αρμόδιο όργανο και ζχει παρζλκει 
θ καταλθκτικι θμερομθνία για τθν περαίωςθ τθσ ςφμβαςθσ που ζχει τεκεί ςτθν διακιρυξθ. 
β. παραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά οι υπθρεςίεσ που παραδόκθκαν,  
γ. ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι 
εκπτϊςεισ, 
δ. εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 
αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 14Ο: ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ – ΚΡΑΣΘΕΙ 
 
 Θ καταβολι του τιμιματοσ κα πραγματοποιθκεί μετά τθν παραλαβι, θ οποία κα  βεβαιϊνεται 
από τθν  αρμόδια επιτροπι. 
 
Θ καταβολι του τιμιματοσ, μπορεί να γίνει ζωσ τθν 30/06/2018 ςε περίπτωςθ που θ Ε.Ο.ΡΕ. 
αντιμετωπίηει προβλιματα ρευςτότθτασ, χωρίσ καμία επιβάρυνςθ 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι του οικονομικοφ φορζα είναι:  
α) Τιμολόγιο Ραροχισ Υπθρεςιϊν υπζρ τθσ Υπθρεςίασ  
β) φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα 
γ) Λοιπά, κατά περίπτωςθ, δικαιολογθτικά, που τυχόν ηθτθκοφν από τθν Ε.Ο.ΡΕ. 
Τα παραπάνω ιςχφουν και για οποιαδιποτε άλλθ αξία που τυχόν προκφψει από τθν εφαρμογι 
των ςυμβάςεων.  
 
Θ αμοιβι του Αναδόχου επιβαρφνεται επίςθσ με: 
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Α)  κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων 
τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 
Β) κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων  και κρατιςεων 
Υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ.3 Ν.4412/16) 
Γ) υπζρ τρίτων κρατιςεισ  οι οποίεσ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 
3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20% 

Δ) τυχόν άλλεσ νόμιμεσ κρατιςεισ που κα ιςχφουν κατά τθν πλθρωμι του τιμολογίου 
 

ΑΡΘΡΟ 15Ο : ΚΘΡΤΞΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΕΚΠΣΩΣΟΤ - ΚΤΡΩΕΙ 

1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και 
από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ Ε.Ο.ΡΕ.: 
α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του Ν.4412/16,  
β)ςε περίπτωςθ που δεν εκπλιρωςε τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφϊκθκε με τισ 
γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ.  
Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ 
όταν: 

           α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.  
           β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ (αρ. 204 του ν.4412/16). 

2. Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, 
επιβάλλεται, με απόφαςθ τθσ Δ.Ο.Α, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 
καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
3. Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των 
ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του 
παρόντοσ νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του Ν.4412/16. 
4. Εκτόσ από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ανωτζρω, θ Ε.Ο.ΡΕ. διατθρεί το δικαίωμα να 
επιβάλλει ποινικζσ ριτρεσ βάςει του άρκρου 218 του Ν.4412/2016 και ο οικονομικόσ φορζασ 
ευκφνεται για κάκε ηθμία που τυχόν κα προκφψει εισ βάροσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ από τθν μθ 
εκτζλεςθ ι τθν κακι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν.4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 16Ο: ΜΟΝΟΜΕΡΘ ΛΤΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Θ Ε.Ο.ΡΕ. μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ, εφόςον: α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ 
τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δυνάμει του άρκρου 132 του 
Ν.4412/16, 
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ 
που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016 και ωσ εκ τοφτου, κα 
ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
 

ΑΡΘΡΟ 17Ο: ΕΓΓΤΘΕΙ 

Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου, ι ςτα κράτθ - μζρθ τθσ Συμφωνίασ 
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Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου, που κυρϊκθκε με το Ν.2513/1997 ( 
Α'139) και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α -Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε (νυν ΕΦΚΑ) ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Τα 
αντίςτοιχα ζγγραφα των εγγυιςεων, αν δεν είναι διατυπωμζνα ςτθν Ελλθνικι, κα ςυνοδεφονται 
από επίςθμθ μετάφραςθ, αλλιϊσ θ προςφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωςθ προςφορϊν ενϊςεων 
αναδόχων ι κοινοπραξιϊν, οι εγγυιςεισ περιλαμβάνουν και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ 
υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ. Το ποςό των εγγυιςεων κα δίνεται 
αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ ςε ευρϊ (€). 
Οι Εγγυιςεισ πρζπει να περιζχουν όλα τα αναγκαία ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο άρκρο τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ και όςων αναφζρονται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016. 
 
Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο : 

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, o οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να κατακζςει 
πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ εγγυθτικι επιςτολι που κα καλφπτει ποςό ίςο με 
ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςυμπεριλαμβανομζνων των φόρων 
αεροδρομίων (άρκρο 72 του Ν.4412/16) και κα ιςχφει για τρεισ (3) μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ 
υπογραφείςασ ςφμβαςθσ. 
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 132 του Ν.4412/16, θ οποία 
ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν 
τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί 
του ποςοφ τθσ αφξθςθσ. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι 
όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 
Θ ανωτζρω εγγφθςθ επιςτρζφεται ςτον παρζχοντα τισ υπθρεςίεσ μετά τθν οριςτικι ποιοτικι 
παραλαβι τθσ υπθρεςίασ, τθν εκπλιρωςθ όλων των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων και τθν 
εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων μεταξφ των ςυμβαλλομζνων. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, 
όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. 
Θ εγγφθςθ πρζπει να προβλζπει ότι, ςε περίπτωςθ κατάπτωςισ τθσ, το οφειλόμενο ποςό 
υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 
Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τισ εγγυιςεισ, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 72 του 
Ν.4412/2016. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 18Ο: ΕΝΣΑΕΙ - ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΕ ΠΡΟΦΤΓΕ 

Κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ επιτρζπεται ζνςταςθ, θ οποία υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) 
θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.  
Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ είναι 
πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορζα. 
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ Ε.Ο.ΡΕ., θ οποία αποφαςίηει, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) 
θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το 
παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ θ καταβολι 
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ 
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τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο (άρκρο 
127 του Ν.4412/2016). Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε 
βάροσ του κυρϊςεισ δυνάμει των άρκρων 203, 218 και 220 του Ν.4412/16, να υποβάλει προςφυγι 
για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε 
ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν, από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ 
απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Οι προςφεφγοντεσ λαμβάνουν γνϊςθ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ, ςϊμα τθσ οποίασ τουσ κοινοποιείται με δικι τουσ φροντίδα. 
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαδιποτε φφςεωσ διοικθτικι 
προςφυγι. 
Διοικθτικζσ προςφυγζσ που υποβάλλονται για οποιουςδιποτε άλλουσ εκτόσ από τουσ λόγουσ που 
αναφζρονται ανωτζρω δε γίνονται δεκτζσ, οφτε εξετάηονται. Επί των ενςτάςεων και προςφυγϊν, 
αποφαςίηει το αρμόδιο για τθ διοίκθςθ του φορζα όργανο, ιτοι θ Ε.Ο.ΡΕ.φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου, ιτοι τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων τθσ Ε.Ο.ΡΕ. 
Οι διοικθτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται εγγράφωσ ςτα γραφεία τθσ Ε.Ο.ΡΕ., προκειμζνου να 
πρωτοκολλθκοφν και να κατατεκεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. Κατά τα λοιπά ιςχφει θ 
κείμενθ νομοκεςία που διζπει τθ δικαςτικι προςταςία κατά το ςτάδιο που προθγείται τθσ 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ κρατικϊν προμικειων. 
 

ΑΡΘΡΟ 19Ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣΑΙΩΘ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Θ' ΤΠΑΝΑΧΩΡΘΘ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα τθσ μεταβολισ του χρονοδιαγράμματοσ του 
διαγωνιςμοφ, τθσ επαναπροκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ με τροποποίθςθ ι μθ των όρων και 
προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ, τθσ αναβολισ ι τθσ ακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ ι τθσ 
υπαναχωρθςθσ τθσ από τθν εν λόγω ανάγκθ παροχισ υπθρεςίασ ςε κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, 
χωρίσ υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ εξ αυτοφ του λόγου ςτουσ Υποψθφίουσ. 
Θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό γίνεται με ευκφνθ του υποψθφίου, ο οποίοσ εξ αυτοφ και μόνο του 
λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποηθμίωςθσ. Θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό ςυνεπάγεται πλιρθ 
αποδοχι εκ μζρουσ του υποψθφίου, των όρων διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, όπωσ εξειδικεφονται 
ςτθν παροφςα, ςτο ςφνολό τουσ. Οποιεςδιποτε δαπάνεσ αναλιφκθκαν για τθν προετοιμαςία 
ι/και υποβολι των Ρροςφορων από τουσ Υποψιφιουσ ι τρίτα πρόςωπα εξ ονόματοσ τουσ, τουσ 
βαρφνουν εξ ολοκλιρου και θ Ανακζτουςα Αρχι δε φζρει καμία ευκφνθ για τζτοιεσ δαπάνεσ. 
 

ΑΡΘΡΟ 20Ο: ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΤΘ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ διζπεται από τθν Ελλθνικι και Κοινοτικι Νομοκεςία και κάκε διαφορά που 
κα προκφψει μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου, θ οποία κα αφορά ςτθν εκτζλεςθ, 
τθν εφαρμογι ι γενικά τισ ςχζςεισ που δθμιουργοφνται από αυτι, κα λυκεί από τα εδρεφοντα ςτο 
Νομό Αττικισ αρμόδια δικαςτιρια. Είναι αυτονόθτο ότι πριν από οποιαδιποτε προςφυγι ςτα 
δικαςτιρια, τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για φιλικι διευκζτθςθ των 
διαφορϊν που ενδεχόμενα να αναφφονται μεταξφ τουσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 21Ο: ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

1. Θ Υπθρεςία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ για τυχόν μζτρα που κα λθφκοφν από 
οποιαδιποτε δθμόςια αρχι και αυξιςεισ των κάκε φφςεωσ δαπανϊν, φόρων, τελϊν κ.λπ. 
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2. Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο παρζχων τισ υπθρεςίεσ δεν ζχει δικαίωμα να εκχωριςει 
ςε οποιοδιποτε τρίτο τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ 
τθσ Ε.Ο.ΡΕ. 
3. Κανζνασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να 
επικαλεςτεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ Ε.Ο.ΡΕ.. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ «Β’»  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

1. Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προμθκευτζσ για χρονικό διάςτθμα 120 θμερών, που 
υπολογίηεται από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κακϊσ και για τον χρόνο 
που αποδζχκθκαν οι ςυμμετζχοντεσ να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. Σε περίπτωςθ αιτιματοσ για 
παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ από τθν Ε.Ο.ΡΕ., ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ α ' τθσ παραγράφου 
1 του άρκρου 72 του Ν.4412/2016, για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποδζχκθκαν τθν παράταςθ, πριν 
τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν για το επιπλζον αυτό 
χρονικό διάςτθμα. 
2. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προβλεπόμενου από τθν παροφςα διακιρυξθ, 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
3. Θ παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ μπορεί να λαμβάνει χϊρα κατ ' ανϊτατο όριο για χρονικό 
διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ αρχικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ, ιτοι 120 μζρεσ. Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ 
Ανακζτουςα Αρχι κρίνει κατά περίπτωςθ αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το 
δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να 
επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 
4. Θ ιςχφσ των προςφορϊν παρατείνεται αυτοδικαίωσ για όςο χρονικό διάςτθμα ενδεχομζνωσ 
αναςταλεί θ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ι εμποδιςτεί θ πρόοδοσ αυτοφ, ςυνεπεία άςκθςθσ διοικθτικισ 
προςφυγισ ι ενδίκου μζςου ι βοθκιματοσ κατά πράξεων ι παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων τθσ 
Υπθρεςίασ, που αφοροφν τον διαγωνιςμό.  
Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ ι μζροσ αυτισ 
μετά τθν κατάκεςθ τθσ. Σε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ αυτισ αποςυρκεί, ο υποψιφιοσ 
Ανάδοχοσ υπόκειται ςε ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ  
 

ΑΡΘΡΟ 2Ο: ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ -ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 
1. Αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ 
Θ Ε.Ο.ΡΕ. ςτο πλαίςιο προετοιμαςίασ των Εκνικϊν Ομάδων Ελπίδων Ανδρϊν που κα διεξαχκεί 20/07-
31/07/2017 ςτθν πόλθ τθσ Αμαλιάδασ (24 άτομα) και τθσ Εκνικισ Ομάδασ Ραίδων που κα διεξαχκεί 
20/07-7/8/2017 ςτα Γρεβενά (20 άτομα), προκθρφςςει τον παρόντα διαγωνιςμό με κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ για τθν  παροχι 
γευμάτων  διατροφισ των ακλθτϊν και του προπονθτικοφ team. 
 
Ο ενδεικτικόσ ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των υπθρεςιϊν ανζρχεται, ςτο ποςό  των δεκαζξι χιλιάδων  
ευρώ (16.000  €) μθ ςυμπεριλαμβανομζνου 24% ΦΡΑ, όπωσ προκφπτει από τον πίνακα ΙΙ του 
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΟ Β΄. 
 
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα προαιρζςεωσ για αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου 
μζχρι του ςυνολικοφ ποςοφ των 40.000€. 
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ΠΙΝΑΚΑ Ι  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Β΄ 
 
 

ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 

 

 

Περιγραφι Εκτιμώμενο 

Κόςτοσ χωρίσ ΦΠΑ 

ΑΣΟΜΑ                          ΘΜΕΡΕ                             ΓΕΤΜΑΣΑ 

65                                        30                                  ΠΛΘΡΘ ΔΙΑΣΡΟΦΘ 

 

16.000,00€ 
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 ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΟ Β΄ 
 

 

 

Περιγραφι Εκτιμώμενο 

Κόςτοσ χωρίσ ΦΠΑ 

ΑΣΟΜΑ                          ΘΜΕΡΕ                             ΓΕΤΜΑΣΑ 

65                                        30                                  ΠΛΘΡΘ ΔΙΑΣΡΟΦΘ 

 

16.000,00€ 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ «Γ»  ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ  

 

 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε 

ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα 

(αθ) 

- Ολνκαζία: Δ.Ο.ΠΔ. 

- Κσδηθόο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ : 99221287 

- Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε / Πόιε / Σαρ. Κσδηθόο: ΟΑΚΑ, νδόο πύξνπ Λνύε, αλνηθηό θνιπκβεηήξην, 

151 23 Μαξνύζη  

- Αξκόδηνο γηα πιεξνθνξίεο: … 

- Σειέθσλν: .... 

- Ηι. Σαρπδξνκείν: hellas@volleyball.gr 

- Γηεύζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεύζπλζε δηθηπαθνύ ηόπνπ): : www.volleyball.gr 

 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

- Σίηινο ή ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηικού CPV): 

Επιλογή αναδότοσ για ηην παροτή σπηρεζίας για  υπθρεςίεσ εςτιατορίου και παροχισ φαγθτοφ 

  (CPV) :  55300000-3   

- Κσδηθόο ζην ΚΗΜΓΗ: 99221287 

- Η ζύκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : ππεξεζίεο 

- Δθόζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε ύπαξμεο ζρεηηθώλ ηκεκάησλ : [……] 

- Αξηζκόο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν από ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): [αξ. Πξση3075] 

 

ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ 

ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκόο θνξνινγηθνύ κεηξώνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρώξα εγθαηάζηαζεο ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθό αξηζκό 

ηαπηνπνίεζεο, εθόζνλ απαηηείηαη θαη ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: [……] 

Αξκόδηνο ή αξκόδηνη : 

Σειέθσλν: 

Ηι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεύζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεύζπλζε δηθηπαθνύ 

ηόπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη πνιύ κηθξή, κηθξή ή 

κεζαία επηρείξεζε; 

 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν/Μεηξών 

εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ή δηαζέηεη 

ηζνδύλακν πηζηνπνηεηηθό (π.ρ. βάζεη εζληθνύ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππόινηπα ηκήκαηα ηεο παξνύζαο 

ελόηεηαο, ζηελ ελόηεηα Β θαη, όπνπ απαηηείηαη, ζηελ 

ελόηεηα Γ ηνπ παξόληνο κέξνπο, ζπκπιεξώζηε ην 

κέξνο V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξώζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιόγνπ ή ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνύ θαη ηνλ ζρεηηθό αξηζκό εγγξαθήο ή 

πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε 

δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά 

πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγν: 

δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιύπηεη όια ηα 

απαηηνύκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 
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θαηά πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο: 

ε) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θόξσλ ή λα παξάζρεη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε 

ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξόζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή 

δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε:  

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία 

ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο από θνηλνύ κε άιινπο; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ 

ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο 

θνξείο. 

 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξόιν ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηελ 

έλσζε ή θνηλνπξαμία   (επηθεθαιήο, ππεύζπλνο γηα 

ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνύο θνξείο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ από θνηλνύ ζηε δηαδηθαζία 

ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο 

έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη 

αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπώλπκν 

ζπλνδεπόκελν από ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηόπν 

γέλλεζεο εθόζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγώλ ππό ηελ ηδηόηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δώζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά 

κε ηελ εθπξνζώπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, 

ηνλ ζθνπό …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ 

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλόηεηεο 

άιισλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα (ηπρόλ) θξηηήξηα 

θαη θαλόλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V 

θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ 

παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθωλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη 

ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  

Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ 

απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ 

πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, 

παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο 

νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθόινπζνη ιόγνη απνθιεηζκνύ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε· 

2. δσξνδνθία· 

3. απάηε 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο: Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε εηο 

βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε 

πξνζώπνπην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ, 

δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη 

εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηό γηα έλαλ από ηνπο ιόγνπο πνπ 

παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ 

από πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη 

νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνύ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρύεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε: 

α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο 

πξνζδηνξίδνληαο πνην από ηα ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά 

θαη ηνλ ιόγν ή ηνπο ιόγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε: 

 

α) Ηκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιόγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 
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γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ [……] θαη 

ζρεηηθό(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][…… 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο, ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 

απνδεηθλύνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε 

ζρεηηθνύ ιόγνπ απνθιεηζκνύ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: [……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξωκή θόξωλ ή εηζθνξώλ θνηλωληθήο αζθάιηζεο: Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη εθπιεξώζεη όιεο ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή θόξσλ ή 

εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα θαη 

ζηε ρώξα ζηελ νπνία είλαη ηπρόλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

Δάλ όρη αλαθέξεηε:  

α) Υώξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξόθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθό πνζό; 

γ)Πσο δηαπηζηώζεθε ε αζέηεζε ησλ ππνρξεώζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απόθαζεο; 

- Η ελ ιόγσ απόθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο 

απόθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο, εθόζνλ 

νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ 

απνθιεηζκνύ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη εθπιεξώζεη ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θόξνπο ή 

ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλόκελσλ  θαηά πεξίπησζε, ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε 

ππαγόκελνο ζε δεζκεπηηθό δηαθαλνληζκό γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπο ; 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΔΙΦΟΡΔ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνύλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ 

ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 

ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπόηεηα, 

ζύγθξνπζε ζπκθεξόληωλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπηωκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, αζεηήζεη 

ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ 

δηθαίνπ 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλύνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 

ύπαξμε απηνύ ηνπ ιόγνπ απνθιεηζκνύ 

(«απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε 

από ηηο αθόινπζεο θαηαζηάζεηο: 

α) πηώρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή ή από 

ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ 

ζπκβηβαζκνύ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθύπηνπζα από παξόκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λόκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο σζηόζν 

ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, ζα δύλαηαη λα εθηειέζεη ηε 

ζύκβαζε, ιακβαλόκελεο ππόςε ηεο εθαξκνζηέαο 

εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε 

ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 

ιεηηνπξγίαο ππό απηέο απηέο ηηο πεξηζηάζεηο 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 
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(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 

Ζχει διαπράξει ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζνβαξό 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

[.......................] 

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

Ζχει ςυνάψει ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκθσλίεο κε 

άιινπο νηθνλνκηθνύο θνξείο κε ζθνπό ηε 

ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 
τυχόν ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ, ιόγσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 

ζύκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Ζχει παράςχει ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή 
επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηόλ ζπκβνπιέο ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη 

κε άιιν ηξόπν αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 
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Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζνβαξή ή 

επαλαιακβαλόκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηώδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνύκελεο 

δεκόζηαο ζύκβαζεο, πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο 

παξαρώξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξόσξε 

θαηαγγειία ηεο πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο , 

απνδεκηώζεηο ή άιιεο παξόκνηεο θπξώζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθόο θνξέαο λα επηβεβαηώζεη όηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξώλ ςεπδώλ 

δειώζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ 

ιόγσλ απνθιεηζκνύ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξύςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε 

ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη από ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην 

ηξόπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα 

απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 

επεξεάζνπλ νπζησδώο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ 

ηνλ απνθιεηζκό, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

[] Ναη [] Όρη 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελόηεηα  ή ελόηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξόληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

δειώλεη όηη:  

 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο 

ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά 
κεηξώα πνπ ηεξνύληαη ζηελ Διιάδα ή ζην 

θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο; ηνπ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

[…] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 

Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ 

νξγαληζκνύ γηα λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα παξάζρεη 

ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρώξα εγθαηάζηαζήο ηνπ 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξόθεηηαη θαη 

δειώζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο:  

[ …] [] Ναη [] Όρη 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 

νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα  ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε . 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1β) Μόλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ θαη 

δεκόζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ αλαθνξάο, ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη πξνβεί ζηηο αθόινπζεο 

θπξηόηεξεο παξαδόζεηο αγαζώλ ηνπ είδνπο πνπ 

έρεη πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο αθόινπζεο 

θπξηόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ είδνπο πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί: 

Καηά ηε ζύληαμε ηνπ ζρεηηθνύ θαηαιόγνπ 

αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνπο 

παξαιήπηεο δεκόζηνπο ή ηδησηηθνύο: 

Αξηζκόο εηώλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε):  

[…...........] 

Πεξηγξαθή πνζά εκεξνκελίεο παξαιήπηεο 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλώςεισ 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV αλσηέξσ 

είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα 

πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη, εθηόο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε 

πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά 

ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο 

Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήιώζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκόο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: 

(ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθό ηύπν, έληππν θαη ειεθηξνληθό, αξηζκόο αλαθνξάο)]. 

 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ «Δ΄»  

ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΘ 

 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η  

 

Στο  Μαροφςι, ςιμερα τθν                   , τα ςυμβαλλόμενα μζρθ: 

1. To  Νομικό Ρρόςωπο Ιδιωτικοφ Δικαίου με τθν επωνυμία Ελλθνικι Ομοςπονδία Ρετοςφαίριςθσ 

(εφεξισ «Ε.Ο.ΡΕ.»), που εδρεφει ςτο ΟΑΚΑ, οδόσ Σπφρου Λοφθ, ανοικτό κολυμβθτιριο, 151 23 Μαροφςι, 

ζχει Α.Φ.Μ. 090037327, υπάγεται ςτθ Δ.Ο.Υ. Αμαρουςίου, και εκπροςωπείται νόμιμα από τον Ρρόεδρο κ. 

ΓΕΩΓΙΟ ΚΑΑΜΡΕΤΣΟ και τον Γεν. Γραμματζα κ. ΝΕΚΤΑΙΟ ΧΑΛΒΑΤΗΘ. 

και  

2. Ο κ. __________, εκπρόςωποσ τθσ ________ με τον διακριτικό τίτλο ϋϋ _____________ ϋϋ (εφεξισ 

«ΑΝΑΔΟΧΟΣ»)   που εδρεφει ςτo Διμο _____, ςτθν οδό ____  αρικμόσ ___ , με Α.Φ.Μ. ________, 

υπάγεται ςτθ Δ.Ο.Y _________,                                  

αφοφ ζλαβαν υπόψθ του ότι:  

 

Θ Ε.Ο.ΡΕ. διενιργθςε τον από  19/07 /2017 ςυνοπτικό  διαγωνιςμό με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει   τιμισ  για τθν ανάδειξθ αναδόχου  για τθν 

παροχι υπθρεςίασ για τθν «παροχι γευμάτων  διατροφισ των ακλθτϊν και του προπονθτικοφ team»,   

με τουσ περαιτζρω όρουσ και τισ υποχρεϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ και τα 

Ραραρτιματα αυτισ.   

Κατά τον διαγωνιςμό αυτό αναδείχκθκε ανάδοχοσ  θ εκπροςωποφμενθ, από τον δεφτερο ςυμβαλλόμενο 

εταιρία και ςτθ ςυνζχεια θ Ε.Ο.ΡΕ. με τθν υπ’ αρικμ. ...... απόφαςθ Δ.Σ. κατακφρωςε το αποτζλεςμα του 

ωσ άνω διαγωνιςμοφ ςτθν αντιςυμβαλλόμενθ  εταιρία, θ οποία κα καλείται ςτο εξισ ΑΝΑΔΟΧΟΣ και 

ανακζτει ς' αυτιν τισ ανωτζρω υπθρεςίεσ, υπό τουσ κάτωκι όρουσ : 

 

1. Συμβατικά ςτοιχεία τθσ παροφςασ είναι : 
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α. θ υπϋ αρικ…… διακιρυξθ με τα ςυνθμμζνα παραρτιματά τθσ . 

β. θ από……… οικονομικι  προςφορά τθσ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

γ. τα από ………….πρακτικά τθσ ειδικισ επιτροπισ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

δ. θ υπ' αρικ. ………….απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Ε.Ο.ΡΕ., 

τα οποία μαηί με τθν παροφςα αποτελοφν ζνα ενιαίο ςφνολο και υποχρεϊνουν αμφοτζρουσ τουσ 

ςυμβαλλόμενουσ. 

 

2. Θ αμοιβι τθν οποία υποχρεοφται να καταβάλει θ Ε.Ο.ΡΕ. ςτθν Ανάδοχο κα καταβλθκεί τμθματικά, 

ςφμφωνα με το άρκρο 14 του Ραραρτιματοσ Α τθσ ςυνθμμζνθσ διακιρυξθσ. 

 

3. Θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ αρχίηει από τθν θμερομθνία υπογραφι τθσ και λιγει ςτισ 

31/12/2017. 

 

4. Θ πλθρωμι τθσ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, κα γίνει όπωσ με λεπτομζρεια αναφζρεται ςτθν ςχετικι διακιρυξθ.  

 

5. Θ ΑΝΑΔΟΧΟΣ εταιρία κατζκεςε τθν με αρικ. πρωτ. 000000/0.0.2017 εγγυθτικι επιςτολι καλισ 

εκτζλεςθσ, ποςοφ  0.000,00 Ευρϊ τθσ ΤΑΡΕΗΑΣ……, ωσ εγγφθςθ για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ  

 

6. Οι διαφορζσ που πικανόν να εμφανιςκοφν κατά τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ, επιλφονται ςφμφωνα με 

τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Σε περίπτωςθ δικαςτικισ εμπλοκισ αρμόδια είναι τα δικαςτιρια τθσ Ακινασ. 

 

7. Πλα τα ανωτζρω ςυμβατικά ςτοιχεία αποτελοφν με τθν παροφςα ζνα ενιαίο ςφνολο, που δεςμεφουν 

και υποχρεϊνουν τουσ ςυμβαλλόμενουσ. 
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Σε πίςτωςθ των ανωτζρω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ και υπογράφεται από τουσ ςυμβαλλόμενουσ. 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΣΘΝ Ε.Ο.ΠΕ.                                    ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

                                                                                               Μαξνύζη ,  …. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Ε’» 

ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 

 

ΠΛΗΡΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ   ΑΣΟΜΟ ΑΝΑ ΗΜΔΡΑ 

 

 ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ 

ΦΠΑ 
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