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ΑρικμπρωτΔιακ:       6302 /36/2016/      Χανιά,     06/12/2016 
         Αναρτθτζα ςτο Διαδίκτυο 
Ρλθροφορίεσ:  
Ε. Μθλιδάκθσ 
Τθλ: 2821029300 
Φαξ: 2821029250 
Email: oakae@oakae.gr 
URL: www.oakae.gr 

 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ αριθμ. 37/2016 

 

Είδοσ διαγωνιςμοφ:  Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ  

Αντικείμενο: « 

Ειδικόρ Σύμβοςλορ για ηην παπακολούθηζη και 
αξιολόγηζη ηων δοκιμών ποιοηικού ελέγσος 
ςλικών και επγαζιών καηαζκεςήρ ηων έπγων: 
«Ολοκλήπωζη ηος ημήμαηορ Αγία Βαπβάπα-
Απομαπμά», «Καηαζκεςή έπγων ζύνδεζηρ 
κόμβος Μοςπνιών ηος Β.Ο.Α.Κ με ηην πόλη ηων 
Χανίων», έπγων ππογπάμμαηορ οδικήρ 
αζθάλειαρ και άλλων και επιππόζθεηα ηη 
ζςνδπομή ζε θέμαηα ποιοηικού ελέγσος ηων 
επιβλεπόνηων ζηα παπαπάνω έπγα όπωρ 
επίζηρ ηη ζςνδπομή ηων επιβλεπόνηων ζε 
θέμαηα ελέγσος πληπόηηηαρ ππογπαμμάηων 
ποιόηηηαρ ηων γεωηεσνικών μελεηών πος 
εκπονούνηαι ζηο Β.Ο.Α.Κ. και Ν.Ο.Α.Κ 

Προχπολογιςμόσ:  20.000,00 ευρϊ xωρίσ Φ.Ρ.Α. 

Κριτήριο κατακφρωςησ  
Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά 

Ημερομηνία υποβολήσ προςφορϊν :  
ΑΡΠ         07/12/2016          ϊρα 09.00 π.μ. 
ΕΩΣ          19/12/2016 ….….ϊρα 13.00 πμ 

Ημερομηνία διεξαγωγήσ του 
διαγωνιςμοφ 

                 19/12/2016          ϊρα 13.00 π.μ. 

CPV 71630000-3 

mailto:oakae@oakae.gr
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Κρατήςεισ Φόροι 

Κράτθςθ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων ςε ποςοςτό 0,06% βάςει του 
Ν.4013/2011 & 4412/2016 επί τθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΡΑ.  

Διάρκεια 12 μήνεσ 
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ΝΟΜΙΚΟ, ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ- ΑΠΟΦΑΕΙ 

 
Σφμφωνα με : 
 

1. Τον Ν. 4138/19-03-2013 , Άρκρο 3 «περί ςυςτάςεωσ τθσ Ο.Α.Κ. Α.Ε.». 
2. Τθν υπϋαρικμ. Δ16γ/364/15/256/Γ πράξθ ςυγχϊνευςθσ του νομικοφ προςϊπου 

ιδιωτικοφ δικαίου «Οργανιςμόσ  Αναπτφξεωσ Ανατολικισ Κριτθσ» και του νομικοφ 
προςϊπου ιδιωτικοφ δικαίου «Οργανιςμόσ Αναπτφξεωσ Δυτικισ Κριτθσ» με ςφςταςθ 
νζασ εταιρείασ-Σφςταςθ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ υπό τθν επωνυμία «Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ 
Κριτθσ Ανϊνυμθ Εταιρεία» (ΦΕΚ τ. Β 1473/18-06-2013). 

3. Τθν υπϋαρικμ. Δ16γ/012/262/Γ περί οριςμοφ Ρροζδρου, Διευκφνοντοσ Συμβοφλου και 
μελϊν του Δ.Σ. τθσ Ο.Α.Κ. Α.Ε. (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 284/20-06-2013)  και τισ τροποποιιςεισ 
αυτοφ. 

4. Τον Εςωτερικό Κανονιςμό του Οργανιςμοφ Ανάπτυξθσ Κριτθσ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) (ΦΕΚ τ. Β 
2836/07-11-2013). 

5. Τθν υπϋαρικμ. Δ16γ/584/7/425/Γ ζγκριςθ του Καταςτατικοφ τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασμε 
τθν επωνυμία «Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ Κριτθσ (ΟΑΚ Α.Ε.) ΦΕΚ τ. Β 2733/25-10-2013. 

6. Τθν υπϋαρικμ. Δ17α/01/273/ΦΝ393 απόφαςθ φκμιςθ μεταφοράσ αρμοδιοτιτων, 
εκτελοφμενων και προσ εκτζλεςθ ζργων και ςυναφϊν κεμάτων τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ 
Δθμοςίων Ζργων (ΕΥΔΕ) «Βόρειοσ Οδικόσ Άξονασ Κριτθσ» και τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ 
Δθμοςίων Ζργων (ΕΥΔΕ) «Μελζτθ και Καταςκευι ζργου φδρευςθσ Ηρακλείου Κριτθσ και 
Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποςελζμθ» ςτθν Ανϊνυμθ Εταιρεία «Οργανιςμόσ 
Ανάπτυξθσ Κριτθσ (Ο.Α.Κ.) Α.Ε.», ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.29 του άρκρου 3 του 
Κεφαλαίου Β του Ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Αϋ72)». 

7. Ο Ν. 3861/ΦΕΚ 112 Αϋ 13-7-2010 ¨Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν 
οργάνων ςτο διαδίκτυο- πρόγραμμα διαφγεια – και άλλεσ διατάξεισ. 

8. . Το Ρ.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194//22-11-10) «Ανάλθψθ Υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ 
9. . Τον ν.3886/10 (ΦΕΚ/ 173/Α/10) «Δικαςτικι Ρροςταςία κατά τθ Σφναψθ Δθμοςίων 

Συμβάςεων» όπωσ τροποποιικθκε με τον ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ.160/Α/14) «Μζτρα 
ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ, Οργανωτικά κζματα Υπουργείου 
Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ». 

10. Το ν.4270/14 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ(ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − Δθμόςιο Λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε 
και ιςχφει με το ν. 4337/15 (ΦΕΚ Αϋ129) και το ν.4412/16(ΦΕΚ Αϋ147). 

11. Το ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Αϋ) «Σφςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ (Δθμοςίων 
Συμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου (δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ 
διατάξεισ». Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ 
κϊδικασ) – Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 204), 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το ν. 4412/16(ΦΕΚ Αϋ147). 

12. Το ΡΔ 82/96 (ΦΕΚ 66Α/96) «Ονομαςτικοποίθςθ των Μετόχων Ελλθνικϊν Ανωνφμων 
Εταιρειϊν», όπωσ αυτζσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν με τισ διατάξεισ του άρκρου 8 του 
Ν.3310/05 και του άρκρου 8 του Ν. 3414/05. 

13. Τθν υπϋ αρικμ.Ρ1/2380/18-12-2012 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ των Υπουργϊν 
Οικονομικϊν, Εκνικισ Άμυνασ, Εςωτερικϊν, Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και 
Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, Ανάπτυξθσ Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν 
και Δικτφων, Υγείασ, Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ, Ναυτιλίασ και Αιγαίου 
με κζμα «φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 
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Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, 
Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων» (ΦΕΚ Β' 3400). 

14. Τθν υπϋαρικμ. Ρ1/2390/16-10-2013 Απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (ΦΕΚ Β’2677), με τθν οποία 
τζκθκε το αρχικό πλαίςιο των διαδικαςιϊν και του τρόπου λειτουργίασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων. 

15. Το ν. 4412/16 (ΦΕΚ Αϋ 147) (Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν) 
16. Το υπ αρικμ  απόςπαςμα πρακτικοφ Θζμα 22 17/2016 ΔΣ ΟΑΚ Α.Ε. (ΑΔΑ 7Ξ73ΟΞ5Ψ-ΧΕΛ, 

ΑΔΑΜ 16REQ005506615) 
17. Τθν υπ αρικμ πρωτ 5119/11-10-2016 ειςιγθςθ τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν 

για τον διαγωνιςμό (ΑΔΑΜ 16REQ005490732) 
18. Τθν απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ  5640/03-11-2016 (ΑΔΑ:ΨΨ16ΟΞ5Ψ-2ΤΕ) 

 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο τησ προκήρυξησ. 

 
Ο Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ Κριτθσ Ο.Α.Κ. Α.Ε., που εδρεφει ςτθν Παςθ Διμου Χανίων Νομοφ 
Χανίων, ζχοντασ υπόψθ τα ανωτζρω νομοκετιματα, 
 
 

Προκηρφςςει 
 

 
Συνοπτικό διαγωνιςμό με αντικείμενο τθν παροχι υπθρεςιϊν: «Ειδικόρ Σύμβοςλορ για ηην 

παπακολούθηζη και αξιολόγηζη ηων δοκιμών ποιοηικού ελέγσος ςλικών και επγαζιών 
καηαζκεςήρ ηων έπγων: «Ολοκλήπωζη ηος ημήμαηορ Αγία Βαπβάπα-Απομαπμά», 
«Καηαζκεςή έπγων ζύνδεζηρ κόμβος Μοςπνιών ηος Β.Ο.Α.Κ με ηην πόλη ηων Χανίων», 
έπγων ππογπάμμαηορ οδικήρ αζθάλειαρ και άλλων και επιππόζθεηα ηη ζςνδπομή ζε 
θέμαηα ποιοηικού ελέγσος ηων επιβλεπόνηων ζηα παπαπάνω έπγα όπωρ επίζηρ ηη 
ζςνδπομή ηων επιβλεπόνηων ζε θέμαηα ελέγσος πληπόηηηαρ ππογπαμμάηων ποιόηηηαρ 
ηων γεωηεσνικών μελεηών πος εκπονούνηαι ζηο Β.Ο.Α.Κ. και Ν.Ο.Α.Κ 

 
χρονικήσ διάρκειασ δϊδεκα (12) μήνεσ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομική άποψη προςφορά. 

 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ κόςτουσ ανζρχεται ςτο ποςό των 20.000,00 € μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ. 

 

Οι πιςτϊςεισ για το ζργο αυτό κα αντλθκοφν από ιδίουσ πόρουσ του Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

 

Άρθρο 2:  Αρμόδιεσ αρχζσ διεξαγωγήσ του διαγωνιςμοφ 

 

1) Ανακζτουςα Αρχι του Ζργου είναι ο Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ Κριτθσ(Ο.Α.Κ. Α.Ε.) 



Οργανιςμόσ Ανάπτυξησ Κρήτησ Α.Ε. Διακήρυξη 37/2016 Σελίδα 6 
 

2) Αρχι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςισ του είναι θ Επιτροπι Διενζργειασ και 
Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμϊν του Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

3) Αρμόδια για τυχόν ενςτάςεισ είναι θ Επιτροπι Ενςτάςεων του Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

4) Αρμόδια για τθν παραλαβι του ζργου είναι θ Επιτροπι Ραραλαβισ του Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

 

Άρθρο 3: Προθεςμίεσ, τόποσ και τρόποσ υποβολήσ προςφορϊν 

 
Ημερομθνία ζναρξθσ κατάκεςθσ προςφορϊν είναι θ    07/12/2016, θμζρα  Τετάρτθ………….. και 
ϊρα 09:00 
Ημερομθνία λιξθσ κατάκεςθσ προςφορϊν είναι θ       19/12/2016, θμζρα Δευτζρα …………… και 
ϊρα 14:00. 
 
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα γραφεία του Ο.Α.Κ. Α.Ε., ςτθν Παςθ Βαρυπζτρου ςτισ        
19/12/2016, θμζρα …Δευτζρα………………  και ϊρα 14:00. 
 

Η θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν κα ανακοινωκεί προσ τουσ 
ςυμμετζχοντεσ μετά το άνοιγμα των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

 

Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν ι κα αποςταλοφν με οποιοδιποτε τρόπο ςτα γραφεία του Ο.Α.Κ. 
Α.Ε.(Παςθ Βαρυπζτρου - 73100 Χανιά, υπόψθ κ. Σαρθμανϊλθσ Γεράςιμοσ και κ. Μθλιδάκθσ 
Ευςτράτιοσ)μζχρι τθ κακοριςμζνθ θμερομθνία και ϊρα λιξθσ κατάκεςθσ προςφορϊν, με 
αποκλειςτικι ευκφνθ των διαγωνιηομζνων. Με τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ ο υποψιφιοσ 
πάροχοσ υπθρεςίασ κα λαμβάνει αντίςτοιχο αποδεικτικό. 

 

Οι προςφορζσ που για οποιοδιποτε λόγο κατατεκοφν ι υποβλθκοφν μετά τθν θμερομθνία και 
ϊρα λιξθσ κατάκεςθσ προςφορϊν δεν κα γίνουν αποδεκτζσ και κα επιςτραφοφν ςτουσ 
διαγωνιηόμενουσ χωρίσ να αποςφραγιςτοφν. 

 

Άρθρο 4: Δικαίωμα ςυμμετοχήσ 

 
 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όλα τα φυςικά και νομικά πρόςωπα που ζχουν δυνατότθτα 
νόμιμθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Ελλάδα, με ςυνάφεια ςτο προκθρυςςόμενο 
ζργο. Αναλυτικότερα, ςτο διαγωνιςμό δικαιοφνται να ςυμμετάςχουν τα κατωτζρω φυςικά ι 
νομικά πρόςωπα, αυτοτελϊσ ι ςε ςφμπραξθ ι ςε κοινοπραξία ι ςε ζνωςθ θ οποία ζχει 
ςυςτακεί ι πρόκειται να ςυςτακεί ςε περίπτωςθ ανάκεςθσ του ζργου του παρόντοσ 
διαγωνιςμοφ ςε αυτιν: 
 
Α) Φυςικά ι νομικά πρόςωπα τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ – μζλθ 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςτα κράτθ – μζλθ τθσ Συμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 
Χϊρο ι ςτα κράτθ –μζλθ που ζχουν υπογράψει τθν Συμφωνία περί Δθμοςίων Συμβάςεων (GPA) 
του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε από τθν Ελλάδα με το Ν. 2513/97 
(ΦΕΚ Αϋ 139/1997). 
 
Β) Κοινοπραξίεσ – Συμπράξεισ - Ενϊςεισ μζλθ των οποίων είναι τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα 
του παρόντοσ άρκρου. 
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Οι Κοινοπραξίεσ – Συμπράξεισ – Ενϊςεισ του παρόντοσ άρκρου δεν υποχρεοφνται να 
περιβλθκοφν με ιδιαίτερθ νομικι μορφι, προκειμζνου να υποβάλουν προςφορά.. Ωςτόςο, ςε 
περίπτωςθ κατακφρωςθσ του Ζργου ο Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ Κριτθσ(Ο.Α.Κ. Α.Ε.) δικαιοφται, 
εφόςον το κεωριςει αναγκαίο για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ 
υπθρεςίασ, να ηθτιςει να λάβουν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία. Τα μζλθ αυτϊν των Κοινοπραξιϊν –Συμπράξεων – Ενϊςεων ευκφνονται, το κακζνα, 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρο για τθν εκτζλεςθ του ζργου. Σε 
περίπτωςθ κατά τθν οποία, εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ, 
μζλοσ των Κοινοπραξιϊν – Συμπράξεων – Ενϊςεων δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ 
υποχρεϊςεισ του, κατά το χρόνο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν 
να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ, με τθν ίδια τιμι. Εάν θ παραπάνω 
ανικανότθτα προκφψει, κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν 
να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ, με τθν ίδια τιμι και τουσ ίδιουσ όρουσ. 
Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ και ςτισ δφο παραπάνω περιπτϊςεισ μποροφν να προτείνουν 
αντικαταςτάτθ ο οποίοσ πρζπει να πλθροί τουσ όρουσ των τευχϊν. Η αντικατάςταςθ 
αξιολογείται, με τθν υποβολι ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν, από τθν Επιτροπι και εγκρίνεται με 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
 
Οι ανωτζρω διαγωνιηόμενοι γίνονται δεκτοί εφόςον τα ίδια ι τα μζλθ τουσ (επί κοινοπραξιϊν): 
Α) Ρροζρχονται από χϊρεσ - μζλθ τθσ Ε.Ε. ι του Ε.Ο.Χ. και είναι εγγεγραμμζνοι ςτα 
Επαγγελματικά ι Εμπορικά Μθτρϊα του κράτουσ ι προςκομίηουν δθλϊςεισ και πιςτοποιθτικά 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα ΙΧ Γ "Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Υπθρεςιϊν" τθσ Οδθγίασ 
2004/18/ΕΚ. 
 
Β) Ρροζρχονται από κράτθ που ζχουν κυρϊςει τθν ςυμφωνία για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ του 
Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου ι κράτθ που ζχουν ςυνάψει Ευρωπαϊκζσ Συμφωνίεσ ι 
Συμφωνίεσ Σφνδεςθσ με τθν Ε.Ε. και είναι εγγεγραμμζνα ςε Επαγγελματικά ι Εμπορικά Μθτρϊα 
του αντίςτοιχου κράτουσ ι προςκομίηουν δθλϊςεισ και πιςτοποιθτικά και παρζχουν ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο. 
 

Άρθρο 5:  Πληροφορίεσ 

 

Το παρόν τεφχοσ τθσ προκιρυξθσ διατίκεται  ζντυπα από τον Οργανιςμό Ανάπτυξθσ 
Κριτθσ(Ο.Α.Κ. Α.Ε.) και θλεκτρονικά από ςτθν ιςτοςελίδα του Οργανιςμοφ Ανάπτυξθσ Κριτθσ 
(www.oakae.gr 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν επιπλζον πλθροφορίεσ για το παρόντα διαγωνιςμό, από 
τον Οργανιςμό Ανάπτυξθσ Κριτθσ– Ο.Α.Κ. Α.Ε.(Παςθ Βαρυπζτρου - 73100 Χανιά,) - υπεφκυνοι: 
Σαρθμανϊλθσ Γεράςιμοσ– τθλ. 28210-29249,– και κ. Μθλιδάκθσ Ευςτράτιοσ - τθλ: 2821029214, 
emailoaκae@oakae.grκατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 

 

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ δθμοςιεφεταιςτθν ιςτοςελίδα του Οργανιςμοφ Ανάπτυξθσ 
Κριτθσwww.oakae.gr, ςτθ διαφγεια και ςτο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

Άρθρο 6: Χρόνοσ Ιςχφοσ Προςφορϊν 

 

http://www.oakae.gr/
http://www.oakae.gr/
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● Οι προςφορζσ θα δίδονται ςε ευρϊ και θα πρζπει να ιςχφουν για εκατόν είκοςι (120) 
ημζρεσ τουλάχιςτον ημζρεσ, από την ημερομηνία διεξαγωγήσ του διαγωνιςμοφ.  
 
● Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτη. 
 
Η ιςχφσ προςφοράσ παρατείνεται εγγράφωσ εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε., πριν τθ 
λιξθ τθσ,  κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το προβλεπόμενο από τθ διακιρυξθ. 
 
Μετά τθ λιξθ και του ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ υποχρεωτικά ματαιϊνονται, εκτόσ αν ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. κρίνει κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα ότι θ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, 
οπότε οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό μποροφν να επιλζξουν, είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά τουσ εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο των ανωτζρω ορίου, παράταςθ τθσ 
προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ςυνεχίηεται 
με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ. 
 

Άρθρο 7:  Τποβολή προςφορϊν- 

 
Α. Οι ενδιαφερόμενοι να ςυμμετάςχουν ςτον διαγωνιςμό πρζπει να υποβάλουν εμπροκζςμωσ 
τθν προςφορά τουσ με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά και ό,τι άλλο απαιτείται από τθν 
παροφςα διακιρυξθ.  
 
Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν ςτο πρωτόκολλο του Οργανιςμοφ (Παςθ Βαρυπζτρου, Οδόσ 
Γολογοκά 2, Χανιά, ΤΚ 73005,) το αργότερο μζχρι 19/12/2016 ϊρα 13:00 π.μ. μζςα ςε 
ςφραγιςμζνο φάκελο, ζξω από τον οποίο κα αναγράφονται ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα τα 
εξισ: 
 

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΡΟΣΦΕΟΝΤΑ 

ΡΟΣΦΟΑ ΓΙΑ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 37/2016 ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ημερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: 19-12-2016 (θμζρα Δευτζρα) και ϊρα: 13:00 π.μ. 

Καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ των προςφορϊν: ζωσ και τθν    19 -12-2016 (θμζρα 

… Δευτζρα.) και ϊρα 13:00 

ΡΟΣ: ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΚΗΤΗΣ ΑΕ, ΟΑΣΗ ΒΑΥΡΕΤΟΥ ΟΔΟΣ ΓΟΛΓΟΘΑ2, ΧΑΝΙΑ ΤΚ 
73005 

 Τθν ζνδειξθ: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΣΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ» 

 
Οι Ρροςφορζσ μποροφν να αποςτζλλονται με οποιανδιποτε τρόπο, επί αποδείξει, με τθν 
προχπόκεςθ ότι αυτζσ περιζρχονται ςτθν παραπάνω υπθρεςία μζχρι τθν κακοριςμζνθ θμζρα 
και ϊρα, με ευκφνθ του ενδιαφερόμενου. 
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Ρροςφορά που είτε υποβλικθκε μετά τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία και ϊρα, είτε 
ταχυδρομικθκε ζγκαιρα αλλά δεν ζφκαςε ζγκαιρα ςτθν Υπθρεςία, δεν κα λαμβάνεται υπόψθ 
και κα επιςτρζφεται ςτον ενδιαφερόμενο. Οι προςφορζσ πρζπει να υπογράφονται από τουσ 
ίδιουσ τουσ διαγωνιηόμενουσ ι τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 
 
 

Άρθρο 8:  Περιεχόμενο προςφορϊν- 

 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςε ζνα ενιαίο φάκελο ι ςυςκευαςία  που περιλαμβάνει δφο 
ςφραγιςμζνουσ υποφακζλουσ. 
 
Στο φάκελο κάκε προςφοράσ (Ενιαίοσ Φάκελοσ ι ςυςκευαςία και ςτουσ υποφακζλουσ) πρζπει 
να αναγράφονται ευκρινϊσ: 
 
Α)θ λζξθ Ρροςφορά ι Αίτθςθ ςυμμετοχισ,  
β) θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ,  
γ) ο τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ,  
δ) θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν ι 
αιτιςεων ςυμμετοχισ),  
ε) τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα.  
 
 Ο πρϊτοσ υποφάκελοσ περιλαμβάνει τισ πρωτότυπεσ προςφορζσ-δικαιολογθτικά και φζρει τθ 
ζνδειξθ «ΡΩΤΟΤΥΡΟΣ» και ο δεφτεροσ τα αντίγραφα και φζρει τθν ζνδειξθ «ΑΝΤΙΓΑΦΟ» ενϊ 
ςε περίπτωςθ διαφοράσ μεταξφ τουσ το αντίτυπο με τθν ζνδειξθ «ΡΩΤΟΤΥΡΟ» υπεριςχφει. 
 
Οι ανωτζρω φάκελοι αποςτζλλονται ςτον Ο.Α.Κ. Α.Ε. με οποιοδιποτε τρόπο και 
παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα 
περιζρχονται ςτθν Υπθρεςία μζχρι τθν προθγοφμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ. Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ι περιζρχονται ςτθν Υπθρεςία μετά τθν 
κακοριηόμενθ από τθ διακιρυξθ θμερομθνία και ϊρα, κεωροφνται εκπρόκεςμεσ και 
επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςτοφν. 
 
● Η Επιτροπή Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγηςησ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν διακιρυξθ.  
 
● Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια από τθν Επιτροπή Διαγωνιςμοφ & 
Αξιολόγηςησ των προςφορϊν. 
 
● Οι δικαιοφμενοι παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, λαμβάνουν 
γνϊςθ των ςυμμεταςχόντων ςτο διαγωνιςμό. 
 
Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ζχει τθν ευκφνθ φφλαξθσ των 
προςφορϊν ςε κατάλλθλο χϊρο. 
 
 
Ο κάκε υποψιφιοσ με μόνθ τθ ςυμμετοχι του ςτο διαγωνιςμό κεωρείται ότι αποδζχεται 
πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, γενικοφσ και ειδικοφσ.  
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Β. Μζςα ςε κάκε ςφραγιςμζνο υποφάκελο («ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ» και «ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ») του ενιαίου 
φάκελου ι ςυςκευαςίασ τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά 
ςτοιχεία και ειδικότερα ωσ εξισ : 
 
Σε ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΆ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» τοποκετοφνται όλα 
τα απαιτοφμενα κατά το ςτάδιο αυτό δικαιολογθτικά και ςτοιχεία όπωσ αυτά λεπτομερϊσ 
αναφζρονται ςτο άρκρο 6  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ . 
 
Σε ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετοφνται όλα τα  τεχνικά 
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ . 
 
Τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται επί ποινι απορρίψεωσ τθσ προςφοράσ, 
ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».  
 
 
Στου ανωτζρω φακζλουσ κα πρζπει να αναφζρονται εκτόσ του περιεχομζνου (Δικαιολογθτικά 
Συμμετοχισ ,Τεχνικι προςφορά , Οικονομικι προςφορά , ο τίτλοσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ,ο 
αρικμόσ διακιρυξθσ, θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και τα ςτοιχεία του 
αποςτολζα) 
 
χηματικά : 

 
 
 
Προςφορζσ που υποβάλλονται ανοικτζσ θα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Οι 
ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει υποχρεωτικά να ζχουν υπογεγραμμζνη τόςο την 
τεχνική, όςο και την οικονομική προςφορά. 
 
 
– ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
H Τεχνικι Ρροςφορά περιλαμβάνει πλιρθ και λεπτομερι περιγραφι τθσ παροχισ των 
ηθτουμζνων υπθρεςιϊν, ςε ςυμφωνία με τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
 
 
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Η 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ 
ΡΩΤΟΤΥΡΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-
ΡΟΣΦΟΕΣ (Ρ)

ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Ρ)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΡΟΣΦΟΑ (Ρ)

ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΡΟΣΦΟΑ (Ρ)

ΑΚΕΛΟΣ ΜΕ 
ΑΝΤΙΓΑΦΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ -
ΡΟΣΦΟΩΝ (Α)

ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Α)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΡΟΣΦΟΑ (Α)

ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΡΟΣΦΟΑ (Α)
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Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι πρζπει να ςυμπλθρϊςουν επί ποινι αποκλειςμοφ τον πίνακα ςτο 
«ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ» και να τον περιλάβουν ςτον υποφάκελο με τθν ζνδειξθ 
«Οικονομική Προςφορά». Η οικονομικι προςφορά είναι υπογεγραμμζνθ από τον 
προςφζροντα και πρζπει να αναφζρει με ςαφινεια τθν προςφερόμενθ τιμι ςε ευρϊ. Στον 
πίνακα Οικονομικισ Ρροςφοράσ κα αναγράφεται θ τιμι παροχισ μθνιαίωσ κακϊσ και θ 
ςυνολικι τιμι για κάκε προςφερόμενθ υπθρεςία.  
 
Το ςυνολικό κόςτοσ ζργου περιλαμβάνει όλα τα ζξοδα περιλαμβανομζνου των φόρων, τελϊν, 
λοιπϊν εξόδων κλπ. 
 

Το ςυνολικό κόςτοσ προςφοράσ κα περιλαμβάνει όλεσ τισ επιβαρφνςεισ, οι οποίεσ βαρφνουν 
αποκλειςτικά τον προςφζροντα, κακϊσ και τισ νόμιμεσ υπζρ τρίτων κρατιςεισ οι οποίεσ 
βαρφνουν τον προςφζροντα. Στισ τιμζσ κα περιλαμβάνεται κάκε άλλο κόςτοσ που είναι δυνατό 
να τισ επιβαρφνει. Η γενικι ςυνολικι τιμι τθσ προςφοράσ κα γράφεται αρικμθτικά και 
ολογράφωσ. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ τιμισ μθνιαίωσ και ςυνολικισ τιμισ κα 
υπεριςχφουν οι τιμζσ μθνιαίωσ.. 

 

Άρθρο 9: Μορφή εγγράφων 

 
Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων εγγράφων 
διευκρινίηονται τα εξισ: 
 
α. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων 
 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν 
αντιγράφων των δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ 
τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ.2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. Σθμειωτζων ότι θ παραπάνω 
ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ 
βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ επικυρωμζνων 
αντιγράφων. 
 
β. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων 
 
Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν 
εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από 
τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β)του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν 
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με 
ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ 
χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ 
 
 γ. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων 
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Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων 
τα οποίαζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του 
Κϊδικα Δικθγόρων (Ν. 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων 
ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 
του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014”. 
 
δ. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα 
 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των 
δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ. 
 
ε. Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε γλϊςςα άλλθ, εκτόσ τθσ Ελλθνικισ, κα ςυνοδεφονται 
υποχρεωτικά από επίςθμθ και επικυρωμζνθ αρμοδίωσ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 
 

Άρθρο 10: Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

1 Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του Ν. 1599/1986, 

υπογεγραμμζνεσ από τον προςφζροντα, χωρίσ 
να απαιτείται βεβαίωςθ γνθςίου υπογραφισ, 
ςτισ οποίεσ κα αναγράφονται τα ςτοιχεία του 
διαγωνιςμοφ και ςτισ οποίεσ κα δθλϊνει ότι 

Α: 

Δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ του 
οικονομικοφ φορζα κατά τα προβλεπόμενα 
ςτθν παράγραφο 4 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016, ιτοι : 

1. Κατά τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων 

ζχει τθριςει τισ υποχρεϊςεισ 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 οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 
Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 
4412/2016. 

2. Δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, δεν ζχει υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, δεν ζχει υπαχκεί ςε 
διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ, δεν τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, δεν ζχει υπαχκεί ςε 
διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, δεν ζχει 
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αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του 
δραςτθριότθτεσ (ι ςε περίπτωςθ αλλοδαπϊν 
φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων ςε ανάλογθ 
κατάςταςθ ι διαδικαςία προβλεπόμενθ από 
εκνικζσ διατάξεισ νόμου τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ). 

3. Δεν ζχει ςυνάψει ςυμφωνίεσ με άλλουσ 
οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ 
του ανταγωνιςμοφ. 

Η ςυμμετοχι του δεν εμπίπτει ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ του άρκρου 24 του ν. 4412/2016. 

5. Η ςυμμετοχι του δεν εμπίπτει ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ του άρκρου 48 του ν. 4412/2016. 

6. Δεν ζχει κθρυχκεί ζκπτωτοσ από ςφμβαςθ 
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν του δθμόςιου τομζα. 

7. Δεν ζχει τιμωρθκεί με αποκλειςμό από τουσ 
διαγωνιςμοφσ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν του 
δθμόςιου τομζα. 

8. Σε περίπτωςθ που ανακθρυχκεί προςωρινόσ 
Ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ, κα προςκομίςει για τθ 
ςφναψι τθσ εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) 
θμερολογιακϊν θμερϊν από τθ ςχετικι 
πρόςκλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ τα 
Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ. 

9. Δε κα επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο 
τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει 
εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ. 

10. Δεν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα που κζτει εν αμφιβόλω τθν 
ακεραιότθτα του. 

Β : 

11. O/οι νόμιμοσ/οι εκπρόςωποσ/οι του 
υποψθφίου αναδόχου (ςθμ.: εφόςον πρόκειται 
για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι ομόρρυκμοι εταίροι και 
διαχειριςτζσ αυτϊν, εφόςον πρόκειται για 
Ε.Ρ.Ε. οι διαχειριςτζσ αυτισ, εφόςον πρόκειται 
για Α.Ε., ο Διευκφνων Σφμβουλοσ και τα μζλθ 
του Δ.Σ. αυτισ, οι νόμιμοι εκπρόςωποι κάκε 
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άλλου νομικοφ προςϊπου), κακϊσ και ςτθν 
περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι 
φυςικό πρόςωπο δθλϊνει ότι μζχρι και τθν 
θμζρα υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ τουσ ι τθσ 
κατάκεςισ τθσ ςτο ταχυδρομείο: 

Δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ 
δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα 
αδικιματα τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 73 
του Ν. 4412/2016, ιτοι: 

Α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ 
αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ – 
πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 
24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ 
του οργανωμζνου εγκλιματοσ. 

Β) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα 
ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί 
καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία 
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν 
Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ζνωςθσ 
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ 
απόφαςθσ – πλαίςιο 2003/568/ΦΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό 
τομζα κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ 
νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο. 

Γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ 
ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 
Κοινοτιτων. 

Δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα 
ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, 
όπωσ ορίηονται αντιςτοίχωσ ςτα άρκρα 1 και 3 
τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ ι θκικι 
αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ 
εγκλιματοσ όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ. 

Ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ 
δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 
1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ 
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ 
χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθν νομιμοποίθςθ εςόδων από 
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 
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χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ θ οποία 
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ166). 

ΣΤ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ 
ανκρϊπων, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ 
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ 
Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για 
τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, θ οποία 
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
4198/2013. 

Γ : 

12. Είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ 
καταβολισ ειςφορϊν ςε οργανιςμοφσ κφριασ 
και επικουρικισ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και τισ 
φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ. 

13. Είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο 
Επιμελθτιριο αναγράφοντασ και το ειδικό 
επάγγελμά του (τα αλλοδαπά φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα δθλϊνουν ότι είναι εγγεγραμμζνα 
ςτα Μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου ι 
ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ τθσ 
χϊρασ εγκατάςταςθσ τουσ και το ειδικό 
επάγγελμα τουσ). 

14. Ζχει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι 
επάρκεια για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 

15. Διακζτει τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και 
τεχνικοφσ πόρουσ κακϊσ και τθν εμπειρία για 
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Δ: 

16. Η Ρροςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ τθσ οποίασ 
ζλαβε γνϊςθ και ότι αποδζχεται ανεπιφφλαχτα 
τουσ όρουσ τθσ. 

17. Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα 
αποηθμίωςθσ για απόφαςθ του Οργάνου 
Λιψθσ Αποφάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 
ματαίωςθσ, ακφρωςθσ ι διακοπισ του 
διαγωνιςμοφ. 
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3 Τα Νομικά Ρρόςωπα κα υποβάλλουν τα 
δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ, και 
ςυγκεκριμζνα: 

Εάν ο προςφζρων είναι Α.Ε ι Ε.Ρ.Ε. ι Ι.Κ.Ε.: 

1. ΦΕΚ ςφςταςθσ, 

2. Αντίγραφο του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ με το 
ΦΕΚ ςτο οποίο ζχουν δθμοςιευτεί όλεσ οι μζχρι 
ςιμερα τροποποιιςεισ αυτοφ ι επικυρωμζνο 
αντίγραφο κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ 
(εφόςον υπάρχει), 

3. ΦΕΚ ςτο οποίο ζχει δθμοςιευτεί το πρακτικό 
ΔΣ ι απόφαςθ των εταίρων περί 
εκπροςϊπθςθσ του νομικοφ προςϊπου, 

4. Ρρακτικό Δ.Σ ι διαχειριςτι/ϊν περί ζγκριςθ  
ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ςτο οποίο μπορεί 
να περιζχεται και εξουςιοδότθςθ (εφόςον αυτό 
προβλζπεται από το καταςτατικό του 
υποψθφίου αναδόχου) για υπογραφι και 
υποβολι Ρροςφοράσ ςε περίπτωςθ που δεν 
υπογράφει ο ίδιοσ ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του 
φορζα τθν Ρροςφορά και τα λοιπά 
απαιτοφμενα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ και 
ορίηεται ςυγκεκριμζνα άτομο ωσ αντίκλθτοσ, 

5. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ αρχισ περί τροποποιιςεων του 
καταςτατικοφ / μθ λφςθσ τθσ εταιρείασ, το 
οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ τρείσ (3) 
μινεσ πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ 
Ρροςφορϊν. 

 

Εάν ο προςφζρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε: 

1. Αντίγραφο του καταςτατικοφ με όλα τα μζχρι 

ςιμερα τροποποιθτικά, 

2. Ριςτοποιθτικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ αρχισ περί των τροποποιιςεων του 
καταςτατικοφ. 

Σε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ τουσ ςτθν 
αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ 
εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία 
τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνα, από τθν 
οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 

 

Εάν ο προςφζρων είναι Φυςικό Πρόςωπο, 
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οφείλει να κατακζςει: 

1. Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ 
Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία και τισ 
μεταβολζσ του. 

Εάν ο προςφζρων είναι ζνωςθ ι κοινοπραξία, 
οφείλει επιπλζον να κατακζςει: 

1. Για κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ όλα 
τα Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ, ανάλογα με τθν 
περίπτωςθ (θμεδαπό/ αλλοδαπό φυςικό 
πρόςωπο, θμεδαπό/ αλλοδαπό νομικό 
πρόςωπο, ςυνεταιριςμόσ). 

2. Ρράξθ του αρμόδιου οργάνου κάκε Μζλουσ 
τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ από το οποίο να 
προκφπτει θ ζγκριςθ του για τθ ςυμμετοχι του 
Μζλουσ: 

ςτθν Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, και 

ςτο Διαγωνιςμό 

3. Συμφωνθτικό μεταξφ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ/ 

Κοινοπραξίασ όπου: 

να ςυςτινεται θ Ζνωςθ / Κοινοπραξία, 

να αναγράφεται και να οριοκετείται με τθ 
μζγιςτθ δυνατι ςαφινεια το μζροσ του Ζργου 
(φυςικό και οικονομικό αντικείμενο) που 
αναλαμβάνει κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/ 
Κοινοπραξίασ ςτο ςφνολο τθσ Ρροςφοράσ, 

να δθλϊνεται ζνα Μζλοσ ωσ υπεφκυνο για το 
ςυντονιςμό και τθ διοίκθςθ όλων των Μελϊν 
τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ (leader), 

να δθλϊνουν από κοινοφ ότι αναλαμβάνουν 
εισ ολόκλθρο τθν ευκφνθ για τθν εκπλιρωςθ 
του Ζργου 

να ορίηεται κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ Ζνωςθσ/ 
Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ για τθ 
ςυμμετοχι τθσ ςτο Διαγωνιςμό και τθν 
εκπροςϊπθςθ τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ και 
των μελϊν τθσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 
Σε περίπτωςθ που ςτθ χϊρα του υποψιφιου Αναδόχου οριςμζνα από τα πιο πάνω 
δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω 
περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με ζνορκθ βεβαίωςθ του 
υποψιφιου Αναδόχου ι ςτα κράτθ όπου δεν προβλζπεται Ζνορκθ Βεβαίωςθ, με υπεφκυνθ 
διλωςθ του υποψιφιου Αναδόχου ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου 
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ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ του υποψιφιου Αναδόχου ςτθν οποία κα 
βεβαιϊνεται το αντίςτοιχο περιεχόμενο. 
 
Σε περίπτωςθ που οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν με αντιπρόςωπο τουσ υποβάλλουν το 
παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ. 
 

Άρθρο 11: Σεχνική προςφορά. 

 

Αναφζρονται ςτο τεφχοσ προδιαγραφϊν. 

 

Άρθρο 12: Οικονομική προςφορά 

 

Ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ  

 

Σε περίπτωςθ που υπάρχει διαφορά μεταξφ των δφο αναγραφϊν, υπεριςχφει θ τιμι που ζχει 
αναγραφεί ολογράφωσ. Σε περίπτωςθ που αναγράφεται εςφαλμζνοσ Φ.Ρ.Α, αυτόσ διορκϊνεται 
από τθν υπθρεςία. Οι προςφορζσ ςτισ οποίεσ δεν προκφπτουν με ςαφινεια οι προςφερόμενεσ 
τιμζσ ι ςυνολικι τιμι απορρίπτονται. 
 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: 
 
1. Η επιτροπι δφναται να αναηθτιςει από τουσ υποψιφιουσ ςυμμετζχοντεσ, εφόςον το κρίνει 
απαραίτθτο, να ςτοιχειοκετιςουν και υποβάλουν αναλυτικά τθ ςφνταξθ τθσ οικονομικισ τουσ 
προςφοράσ. 
2. Σε περίπτωςθ που θ επιτροπι αξιολόγθςθσ κρίνει ότι θ οικονομικι προςφορά ενόσ 
διαγωνιηόμενου είναι υπερβολικά χαμθλι, τθσ δίδεται το δικαίωμα να ηθτιςει εγγράφωσ 
διευκρινιςεισ που να τεκμθριϊνουνε τον τρόπο υπολογιςμοφ τθσ οικονομικισ προςφοράσ, το 
φψοσ του ςυνολικοφ ποςοφ και να κρίνει αν αυτζσ είναι επαρκείσ για τθν αιτιολόγθςθ τθσ 
προςφοράσ 
 

Άρθρο 13Διαδικαςία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ - Αποςφράγιςη Προςφορϊν 

 
Α. Αποςφράγιςη Προςφορϊν 
 
Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια από τθν Επιτροπή Διαγωνιςμοφ & 
Αξιολόγηςησ των προςφορϊν, παρουςία των υποψθφίων ι τυχόν νομίμων εκπροςϊπων τουσ, 
αν αυτοί το επικυμοφν. 
 
Η Επιτροπι προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ (θμερομθνία και ϊρα διενζργειασ 
διαγωνιςμοφ). 
 
Προςφορζσ που υποβάλλονται ή περιζρχονται ςτην Τπηρεςία με οποιοδήποτε τρόπο 
εκπρόθεςμα, επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςθοφν. 
 
Β. Διαδικαςία Αποςφράγιςησ 
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Η αποςφράγιςθ γίνεται με τθν εξισ διαδικαςία: 
 
 Αρικμείται, μονογράφεται και αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ που περιζχει τουσ 

υποφακζλουσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ και οικονομικισ προςφοράσ. 
 

 Αρικμοφνται και μονογράφονται οι υποφάκελοι δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ και 
οικονομικισ προςφοράσ. 
 

 Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται αλλά μονογράφονται και 
ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και 
τοποκετοφνται ςε νζο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και υπογράφεται από τθν ίδια 
Επιτροπι. Ο νζοσ προκφπτων φάκελοσ που περιζχει τισ οικονομικζσ προςφορζσ φυλάςςεται 
με ευκφνθ του Ρροζδρου τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. 
 

 Αποςφραγίηονται οι υποφάκελοι δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ μονογράφονται ανά ςελίδα 
από τθν επιτροπι διαγωνιςμοφ και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και όςων εκ των 
διαγωνιηόμενων  οι προςφορζσ κρικοφν ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ  
προχωροφν ςτο άνοιγμα των τεχνικϊν προςφορϊν  και μονογράφονται από τθν Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ανά φφλλο, εκτόσ από τα τεχνικά φυλλάδια. 
Κατόπιν ςυντάςςεται πρακτικό ελζγχου δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και αξιολόγθςθσ των 
τεχνικϊν προςφορϊν υπογράφεται και υποβάλλεται ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο του Ο.Α.Κ. 
Α.Ε.για ζγκριςθ. 
 
Μετά τθ ςχετικι ζγκριςθ του Διευκφνοντα Συμβοφλου του Ο.Α.Κ. Α.Ε.του πρακτικοφ ελζγχου 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν ενθμερϊνονται  οι 
ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ για τα αποτελζςματα. 
 
Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν κα αποςφραγιςτοφν μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων του διαγωνιςμοφ, ςε θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται 
ςτθν προκιρυξθ και κα γνωςτοποιθκεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ του διαγωνιςμοφ που είναι 
αποδεκτοί, μετά από τθν τεχνικι αξιολόγθςθ, με ζγγραφθ ανακοίνωςθ που κα τουσ 
αποςταλεί ταχυδρομικϊσ ι με ΦΑΞ. 
 

Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν κατά τθν 
αξιολόγθςθ των τεχνικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων αποδεκτζσ, δεν αποςφραγίηονται αλλά 
επιςτρζφονται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ.   
 

 Οι ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν ολοκλιρωςθ 
τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ για όςεσ προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ, αποςφραγίηονται από 
τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, μονογράφονται ανά φφλλο και 
ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν. 

 
Πςοι δικαιοφνται, ςφμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία 
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, ζχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνϊςθ των προςφορϊν των 
υπολοίπων υποψθφίων, που ςυμμετείχαν ςτο διαγωνιςμό όπωσ επίςθσ και των τιμϊν 
(αναλφςεισ των επιμζρουσ ςτοιχείων). 
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Κατόπιν ςυντάςςεται πρακτικό οικονομικϊν προςφορϊν υπογράφεται και υποβάλλεται ςτον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο του Ο.Α.Κ. Α.Ε. για ζγκριςθ. 
 
Μετά από ςχετικι ειςιγθςθ τθσ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
εκδίδεται  θ ζγκριςθ του Διευκφνοντα Συμβοφλου του Ο.Α.Κ. Α.Ε.  για το πρακτικό οικονομικϊν 
προςφορϊν, που αποτελεί και ζγκριςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ και κατόπιν 
ενθμερϊνονται  οι ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ για το αποτζλεςμα. 
 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, ο προςφζρων  ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ, εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) 
θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ς’ αυτόν, με 
βεβαίωςθ παραλαβισ, οφείλει να υποβάλλει ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά που ορίηονται ςτθ Διακιρυξθ (Άρκρο 6, παρ. ΙΙ. Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ) 
τα οποία αποςφραγίηονται και ελζγχονται από το αρμόδιο όργανο παραλαβισ και 
αποςφράγιςθσ του φακζλου ςε θμερομθνία και ϊρα, που ορίηεται από ςχετικι πρόςκλθςθ. 
 
 

Άρθρο 14:  Αξιολόγηςη προςφορϊν – Κατακφρωςη Διαγωνιςμοφ 

Κριτιριο για τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ είναι θ ΠΛΕΟΝ 
ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΦΟΡΑ.  
 
Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ προςφοράσ αξιολογοφνται μόνον οι προςφορζσ που 
ζχουν κρικεί ωσ τεχνικά αποδεκτζσ και ςφμφωνεσ με τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ, και 
λαμβάνοντασ υπόψθ τα παρακάτω ςτοιχεία: 
 

1. Η τιμι 
2. Η ςυμφωνία τθσ προςφοράσ προσ τουσ όρουσ και  τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ Δ/ξθσ 
3. Ο ανταγωνιςμόσ που αναπτφχκθκε: θ προςφερόμενθ τιμι ςε ςχζςθ με τιμζσ που 

προςφζρκθκαν ςε προθγοφμενουσ διαγωνιςμοφσ και τθν τρζχουςα αγοραία τιμι για 
όμοια ι παρεμφερι υπθρεςία. 

 
Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ προςφοράσ από οικονομικι άποψθ αξιολογοφνται 
μόνο οι προςφορζσ που ζχουν κρικεί τεχνικά αποδεκτζσ και είναι ςφμφωνεσ με τουσ λοιποφσ 
όρουσ τθσ Διακιρυξθσ 
Ρλζον ςυμφζρουςα προςφορά από οικονομικι άποψθ είναι εκείνθ που παρουςιάηει το 
μικρότερο λόγο (Λ) τθσ Τιμισ Ρροςφοράσ (ςυγκριτικισ) προσ τθ Βακμολογία του, όπου 
 
 ΛΟΓΟΣ =         ΤΙΜΗ 
                  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 
Για τθ ςυμμόρφωςθ τθσ Συγκριτικισ τιμισ κα λθφκοφν υπόψθ: 

 Η  τιμι προςφοράσ  

 Τα επιμζρουσ ςτοιχεία των προςφορϊν βακμολογοφνται με 100 βακμοφσ  

 Η βακμολογία αυξάνεται μζχρι 120 βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται 
οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 
Η βακμολόγθςθ τθσ προςφοράσ με βάςθ τα κακοριςμζνα κριτιρια αξιολόγθςθσ, γίνεται 
ςφμφωνα με τον τρόπο που ορίηεται ςτο άρκρο 86 του 4412/2016. 
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Για κάκε προςφορά βακμολογοφνται τα επιμζρουσ ςτοιχεία των ομάδων με βάςθ τουσ 100 
βακμοφσ ςτισ περιπτϊςεισ που καλφπτονται ακριβϊσ οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. Η 
βακμολογία αυτι αυξάνεται μζχρι 120 βακμοφσ ςτισ περιπτϊςεισ  που υπερκαλφπτονται οι 
απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ . 
 
Η ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επιμζρουσ 
ςυντελεςτι βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθν βακμολογία του και θ ςυνολικι βακμολογία τθσ 
κάκε προςφοράσ είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των ςτοιχείων και 
των δφο ομάδων. 
 
Η τελικι βακμολογία με βάςθ τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 

Α.Α. 

ΟΜΑΔΑ Α (ΣΕΧΝΙΚΕ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ-ΠΟΙΟΣΗΣΑ-

ΑΠΟΔΟΗ 

 ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΑΚΗΗ ΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΕΠΙΜΕΡΟΤ 

ΤΝΣΕΛΕΣΗ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

ΣΑΘΜΙΜΕΝΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 

Κάλυψθ των απαιτιςεων και 
ανταπόκριςθ ςτισ Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ. Τεχνικι Ζκκεςθ 
εκτίμθςθσ του αντικειμζνου τθσ 

παροχισ υπθρεςίασ,  ορκοφ 
ςχολιαςμοφ και επιςιμανςθσ 

τυχόν προβλθμάτων. 
Ρροτάςεισ για τθν 
αντιμετϊπιςθ των 

προβλθμάτων. 

100 - 120 35 % 

 

35-42 

 

2 

Ρροτεινόμενο οργανωτικό 
ςχιμα-κακικοντα και  

ςφνκεςθ των μελϊν τθσ 
ομάδασ 

εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν, 
τρόποσ 

διοίκθςθσ και διαχείριςθσ 
ζργου, ο βακμόσ 

αποτελεςματικότθτασ τθσ 
δομισ του οργανογράμματοσ 

για τθν παροχι των υπθρεςιϊν 
κακϊσ και θ δυνατότθτα 

παροχισ τεχνικϊν ςυμβουλϊν 
προσ τον εργοδότθ. Κφριεσ 

δραςτθριότθτεσ – ενζργειεσ – 
εςωτερικζσ διαδικαςίεσ  για τθν 

παροχι των υπθρεςιϊν. 

 
100 - 120 

 

 
35 % 

 
35-42 
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Χρονικι αλλθλουχία 
δραςτθριοτιτων για τθν 

παροχι υπθρεςιϊν. 
 

 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α  70 % 70-84 

Α.Α. 

ΟΜΑΔΑ Β  

(ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ-
ΚΑΛΤΨΗ 

 ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΕΠΙΜΕΡΟΤ 

ΤΝΣΕΛΕΣΗ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

ΣΑΘΜΙΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 

1 

Δυνατότθτα άμεςθσ 
ανταπόκριςθσ του 

διαγωνιηομζνου ςε ζκτακτεσ 
περιςτάςεισ. Στοιχεία τεχνικισ 

υποςτιριξθσ και 
κάλυψθσ των ηθτοφμενων 

υπθρεςιϊν ςε ςυνδυαςμό με 
τον 

εξοπλιςμό που κα διακζτει για 
τθν υλοποίθςθ. 

100 - 120 30 % 30-36 

 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β  30 % 30-36 

     

 
 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΑΘΜΙΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α +Β 

 100 % 100-120 

 

Ο διαγωνιςμόσ κατακυρϊνεται ςτον πάροχο υπθρεςίασ που ζχει τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά . 

Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ προςφοράσ από οικονομικι άποψθ αξιολογοφνται 
μόνο οι προςφορζσ που ζχουν κρικεί τεχνικά αποδεκτζσ και είναι ςφμφωνεσ με τουσ λοιποφσ 
όρουσ τθσ Διακιρυξθσ. 

Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ του Λ μεταξφ δφο προςφορϊν κα επιλεγεί θ προςφορά εκείνθ που 
ζχει τθ μεγαλφτερθ ςτακμιςμζνθ βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. Σε περίπτωςθ που 
υπάρχουν ιςότιμεσ ι ιςοδφναμεσ προςφορζσ τελικόσ Ανάδοχοσ επιλζγεται ο μειοδότθσ που 
προκφπτει κατόπιν διαπραγμάτευςθσ, αφοφ κλθκοφν όλοι οι προςφζροντεσ που είχαν ιςότιμεσ 
ι ιςοδφναμεσ προςφορζσ. 

 
 
Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα, απορρίπτεται προςφορά που: 

 είναι αόριςτθ ι ανεπίδεκτθ εκτιμιςεωσ, περιζχει ελλιπι ι ανακριβι ςτοιχεία ι/και 
αιρζςεισ,  

 αποτελεί αντιπροςφορά ι τροποποίθςθ τθσ προςφοράσ ι πρόταςθ που κατά τθν κρίςθ 
τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ εξομοιϊνεται με αντιπροςφορά, 
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 αποτελεί εναλλακτικι προςφορά. 

 δεν ζχει ςυνταχκεί και υποβλθκεί, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ,  

 δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά, 

 δεν περιλαμβάνει με ςαφινεια τθ προςφερόμενθ τιμι, ι/και εμφανίηει τιμζσ ςε 
οποιοδιποτε ςθμείο τθσ τεχνικισ προςφοράσ, 

 θ οικονομικι προςφορά υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

 θ οικονομικι προςφορά είναι υπερβολικά χαμθλι  

 παρουςιάηει κατά τθν πλιρωσ και επαρκϊσ αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ Επιτροπή 
Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγηςησ ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

 δεν είναι ςφμφωνθ με τουσ επί μζρουσ υποχρεωτικοφσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 
. 

 
 

Άρθρο 15: Κρίςη αποτελεςμάτων διαγωνιςμοφ 

 

Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν ( δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ -τεχνικϊν και οικονομικϊν) γίνεται 
από τθν Επιτροπή Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγηςησ.  

Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα κατά τθν αποκλειςτικι κρίςθ του και αηθμίωσ για αυτόν να 
ματαιϊςει ι να επαναλάβει το διαγωνιςμό ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ: ςφμφωνα 
με ρο άρκρο 106 του Ν, 4412/2016. 

 

Στθν περίπτωςθ που θ προκθρυςςόμενθ υπθρεςία κατακυρωκεί ςε ζνωςθ, ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. 
δφναται να ηθτιςει από τθ ζνωςθ να ςυςτιςει κοινοπραξία με ι χωρίσ νομικι προςωπικότθτα, 
του κειμζνου τθσ Συμβάςεωσ διαμορφουμζνου αναλόγωσ.Στουσ ανοικτοφσ διαγωνιςμοφσ, όταν 
ο πάροχοσ υπθρεςίασ, ο οποίοσ προςφζρει τθν πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 
προςφορά, δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα και τα δικαιολογθτικά που 
προβλζπονται ι, εφόςον τοφτο προβλζπεται ςτθν διακιρυξθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ  
διατάξεισ αυτζσ, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον πάροχο υπθρεςίασ με  τθν αμζςωσ επόμενθ 
ςυμφερότερθ προςφορά. Σε περίπτωςθ που και αυτόσ δεν προςκομίηει ζνα ι  περιςςότερα από 
τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά τα οποία απαιτοφνται κατά τα  ανωτζρω, θ κατακφρωςθ γίνεται 
ςτον πάροχο υπθρεςίασ με  τθν  αμζςωσ επόμενθ ςυμφερότερθ προςφορά και οφτω κακϋ εξισ. 
Αν κανζνασ από τουσ παρόχουσ δεν προςκομίηει, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ 
των ανωτζρω διατάξεων, ζνα ι  περιςςότερα από τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά τα οποία 
απαιτοφνται από αυτζσ, ο διαγωνιςμόσ ματαιϊνεται. 

Άρθρο 16 Πρόςκληςη για υποβολή δικαιολογητικϊν κατακφρωςησ 
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1. Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον 
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να 
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, που κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και δεν μπορεί να 
είναι μικρότερθ των δζκα (10) οφτε μεγαλφτερθ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν του 
άρκρου 80 του ν4412/2016, όπωσ κακορίηονται ειδικότερα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ωσ 
αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 του 
ν4412/2016, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των άρκρων 75, 76 
και 77 του ν4412/2016. Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ 
παραδίδεται εμπρόκεςμα ςτο αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ.  

 

2. 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. Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία, εφόςον αιτιολογείται 
αυτό επαρκϊσ και κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.  

 

3. Αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που 
δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν 4412/2016 είναι ψευδι ι ανακριβι, ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104, καταπίπτει υπζρ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, που είχε προςκομιςκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 
72, εφόςον είχε προςκομιςκεί και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν 
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των ειδικότερων 
κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, 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.  

 

4. Αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα 
απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, κθρφςςεται ζκπτωτοσ 
και καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, που είχε 
προςκομιςκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 72 του Ν 4412/2016, εφόςον είχε προςκομιςκεί, και θ 
κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα 
από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ είχαν 
οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, 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.  
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5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν 
αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74  του Ν 4412/2016, 
ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 και τα άρκρα 75, 76 και 77 του Ν 4412/2016,, ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104, καταπίπτει υπζρ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, είχε προςκομιςκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 72, 
εφόςον είχε προςκομιςκεί, και, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον 
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά βάςει των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν 
κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 και το άρκρο 75 θ διαδικαςία ματαιϊνεται. 

 

6. Η διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ 
πρακτικοφ από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο 
αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κιρυξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ κατά τισ 
παραγράφουσ 3, 4 ι 5 είτε κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 . 

 

7. Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν 
που κατατζκθκαν, κατά τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςτισ διατάξεισ του 
παρόντοσ. 

 

Χαρακτηριςμόσ ςτοιχείων ή πληροφοριϊν κατά την προςφορά ωσ εμπιςτευτικϊν. 

Σε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ 
χαρακτιρα θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ ςυνδιαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα 
ςυμφζροντά του, τότε ο προςφζρων οφείλει να ςθμειϊνει επϋ αυτϊν τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ 
εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα». Στθν αντίκετθ περίπτωςθ κα δφναται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν 
των πλθροφοριϊν οι ςυνδιαγωνιηόμενοι. Η ζννοια τθσ πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα 
αφορά μόνο τθν προςταςία του απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα τθσ 
επιχείρθςθσ του ενδιαφερομζνου. 

 

Άρθρο 17  Λόγοι Αποκλειςμοφ 

 
1. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ αποκλείουν ζναν οικονομικό φορζα από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ όταν αποδεικνφουν, με τθν επαλικευςθ που προβλζπεται ςτα άρκρα 79 
ζωσ 81 του 4412/2016  ι είναι γνωςτό ςτθν ανακζτουςα αρχι με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εισ 
βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:  
 
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-
πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του 
οργανωμζνου εγκλιματοσ(ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν 
τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-
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πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ 
δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν 
κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  
 
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ 
οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  
 
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 
22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, 
 
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, 
όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ 
και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία 
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),  
 
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ 
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, 
για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το 
ν. 4198/2013 (Αϋ 215 ). 
 
Η 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. 
 
Η υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ:  
 
αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ,  
 
ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα 
μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  
 
2. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε οικονομικόσ 
φορζασ, εάν θ ανακζτουςα αρχι: 
 
α) γνωρίηει ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά 
τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από 
δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και  
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β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Αν ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια 
όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 
 
Η παροφςα παράγραφοσ παφει να εφαρμόηεται όταν ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που 
οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων 
είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  
 
3. Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να προβλζπει ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ παρζκκλιςθ: 
 
α) από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό που προβλζπεται ςτισ παραγράφουσ 1 και 2 κατ’ εξαίρεςθ, 
για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ ι/και   
 
β) από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό που προβλζπεται ςτθν παρ. 2, όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν 
ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το 
ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 
 
4. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να αποκλείουν από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ οποιονδιποτε οικονομικό φορζα ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισ: 
 
α) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με κατάλλθλα μζςα ακζτθςθ των ιςχυουςϊν 
υποχρεϊςεων που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του 4412/2016 
 
β) εάν ο οικονομικόσ φορζασ τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι 
ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο 
ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ 
του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από 
παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου,  
 
γ) εάν θ ανακζτουςα αρχι διακζτει επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα 
ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ 
ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  
 
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 δεν μπορεί να 
κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  
 
ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι των 
οικονομικϊν φορζων κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μζςα,  
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ςτ) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 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, αποηθμιϊςεισ ι 
άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  
 
η) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι 
των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ 
ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε 
κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 79 του 
4412/2016 
 
θ) εάν ο οικονομικόσ φορζασ επιχειρεί να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται 
να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ 
που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  
 
κ) Εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα, ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν 
ακεραιότθτά του.  
 
5. Κατά παρζκκλιςθ από τα οριηόμενα ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, θ ανακζτουςα αρχι 
μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν παραπάνω περίπτωςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ 
ανακζτουςα αρχι ζχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ 
του λειτουργίασ, ςτθν περίπτωςθ των καταςτάςεων τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παρ. 4.  
 
6. Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ 
αποκλείουν ζναν οικονομικό φορζα, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω πράξεων ι 
παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των 
παραγράφων 1 και 2. 
 
Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι 
ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να αποκλείουν οικονομικό φορζα, όταν αποδεικνφεται ότι ο εν 
λόγω οικονομικόσ φορζασ βρίςκεται λόγω πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά τθ 
διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 4. 
 
7. Οποιοςδιποτε οικονομικόσ φορζασ εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται 
ςτισ παραγράφουσ 1 και 4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα 
μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ 
λόγοσ αποκλειςμοφ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ 
φορζασ αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για τυχόν 
ηθμίεσ που προκλικθκαν από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα 
γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ 
ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα 
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ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι 
παραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε 
ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του 
παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το 
ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, με τελεςίδικθ 
απόφαςθ, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν 
μπορεί να κάνει χριςθ τθσ δυνατότθτασ που παρζχεται βάςει τθσ παροφςασ παραγράφου κατά 
τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ ςτο κράτοσ - μζλοσ ςτο 
οποίο ιςχφει θ απόφαςθ. 
 
8. Η απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των 
επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται μετά από ςφμφωνθ 
γνϊμθ τθσ επιτροπισ τθσ επόμενθσ παραγράφου, θ οποία εκδίδεται εντόσ προκεςμίασ τριάντα 
(30) θμερϊν από τθν περιζλευςθ του ςχεδίου απόφαςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν εν λόγω 
επιτροπι ςυνοδευόμενου από όλα τα ςχετικά ςτοιχεία. Με τθν άπρακτθ παρζλευςθ τθσ ωσ άνω 
προκεςμίασ θ ανακζτουςα αρχι αποκλείει από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ τον εν λόγω 
οικονομικό φορζα. Η απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κακϊσ και θ απόφαςθ με τθν οποία 
γίνονται δεκτά ζνδικα βοθκιματα κατϋαυτισ, κοινοποιείται ςτθν Αρχι.  
 
 

Άρθρο18  Αποκλειςμόσ οικονομικοφ φορζα από δημόςιεσ ςυμβάςεισ 

 
1. Αν ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ ςφναψθσ μίασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ διαπιςτωκεί ότι ςυντρζχει ςτο 
πρόςωπο ενόσ οικονομικοφ φορζα ζνασ από τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ των παραγράφων 1, 2 
και 4 του άρκρου 73 του 4412/2016 και ο οικονομικόσ φορζασ δεν λάβει μζτρα για να αποδείξει 
τθν αξιοπιςτία του, όπωσ αυτά ορίηονται ςτθν παρ. 7 του άρκρου 73  του 4412/2016 μπορεί να 
επιβλθκεί εισ βάροσ του αποκλειςμόσ από τθν ςυμμετοχι ςε εν εξελίξει και μελλοντικζσ 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων για εφλογο χρονικό διάςτθμα. 
 
2. Η περίοδοσ αποκλειςμοφ κακορίηεται, ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ ιδίωσ τθ ςοβαρότθτα του αδικιματοσ ι παραπτϊματοσ, τον χρόνο που 
ζχει παρζλκει από τθ διάπραξθ του αδικιματοσ ι παραπτϊματοσ, τθ διάρκειά του, υποτροπι, 
τθν πρόκεςθ ι τον βακμό αμζλειασ του εκάςτοτε οικονομικοφ φορζα και τα μζτρα που αυτόσ 
λαμβάνει προσ αποφυγι διάπραξθσ παρόμοιων αδικθμάτων ι παραπτωμάτων ςτο μζλλον. Εάν 
θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςκεί από τελεςίδικθ απόφαςθ, θ μζγιςτθ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ δεν υπερβαίνει τα πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με τελεςίδικθ 
απόφαςθ ςτισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του 4412/2016 
και τα τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ ςτισ περιπτϊςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 73 του 4412/2016 
 
3. Ο αποκλειςμόσ επιβάλλεται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 
Τουριςμοφ, Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμόδιου για κζματα 
καταπολζμθςθσ διαφκοράσ, κακϊσ και Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, που εκδίδεται 
μετά από αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διαπιςτϊνει τθν ςυνδρομι των 
λόγων αποκλειςμοφ και (α) για τισ διαδικαςίεσ που αφοροφν ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων 
προμθκειϊν και παροχισ γενικϊν υπθρεςιϊν κατόπιν γνϊμθσ του ςυλλογικοφ οργάνου τθσ παρ. 
5 του άρκρου 41 του 4412/2016, και (β) για διαδικαςίεσ που αφοροφν ςφναψθ δθμοςίων 
ςυμβάςεων ζργων, μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν 
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υπθρεςιϊν, κατόπιν γνϊμθσ του αρμόδιου Τεχνικοφ Συμβουλίου τθσ Γενικισ Γραμματείασ 
Υποδομϊν. Ρριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ περί αποκλειςμοφ οριςμζνου οικονομικοφ 
φορζα, παρζχεται ςε αυτόν θ δυνατότθτα ακροάςεωσ. 
 
4. Η απόφαςθ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 3 κοινοποιείται ςτθν ανακζτουςα αρχι και τον 
κιγόμενο οικονομικό φορζα.  
 
5. Ο αποκλειςμόσ οικονομικοφ φορζα από διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 
ςφμφωνα με τισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ, επιφζρει αυτοδίκαια και τον αποκλειςμό του: 
 
α) από μελλοντικζσ ι εν εξελίξει διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων και 
 
β) από μελλοντικζσ ι εν εξελίξει διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν, 
υπθρεςιϊν υπό τθν ζννοια του Βιβλίου II (άρκρα 222 ζωσ 338) ι ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ υπό 
τθν ζννοια των διατάξεων με τισ οποίεσ εναρμονίηεται θ νομοκεςία ςτθν Οδθγία 2014/23/ΕΕ για 
ίςο χρονικό διάςτθμα.  
 
6. Οι αποφάςεισ που εκδίδονται βάςει τθσ παρ. 3 γνωςτοποιοφνται ςτθν Αρχι, ςτθ Γενικι 
Γραμματεία Εμπορίου και Ρροςταςίασ του Καταναλωτι του Υπουργείου Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ 
και Τουριςμοφ και ςτθ Γενικι Γραμματεία Υποδομϊν του Υπουργείου Υποδομϊν, Μεταφορϊν 
και Δικτφων. Στθν Εκνικι Βάςθ Δεδομζνων Δθμοςίων Συμβάςεων τθρείται κατάλογοσ των 
αποκλειςκζντων οικονομικϊν φορζων, ςτον οποίο καταχωροφνται τα ςτοιχεία και θ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ εκάςτου εξ αυτϊν, υπό τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α’ 50) 
 

Άρθρο  19 Δικαιολογητικά κατακφρωςησ 

 
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ, εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθ ςχετικι ζγγραφθ ειδοποίθςθ που 
του αποςτζλλεται, υποβάλλει ςε φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ», τα 
παρακάτω δικαιολογθτικά : 
 
Α ΕΛΛΗΝΕ ΠΟΛΙΣΕ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ 
Ανάδοχοσ δεν ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για 
κάποιο από τα αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ 
τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ 
υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ ,πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ 
και δόλια χρεοκοπίασ, και για τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 
παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το απόςπαςμα αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του 
τελευταίου τριμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

2 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να 
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ. Το 
πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν 
από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 
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δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

3 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να 
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε 
πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου 
εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ 
των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

4 Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ από τα οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 
είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 
επικουρικισ) ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

5 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ 
Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του. 

 
Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα παραπάνω δικαιολογθτικά εκδίδονται με 
βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και 
εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 
 
Β.   ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 
 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ διοικθτικισ ι 
δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι 
ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι 
απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με 
τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ, για κάποιο από τα 
αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, 
δωροδοκίασ και δόλια χρεοκοπίασ, και για τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο 
άρκρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το απόςπαςμα αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ 
του τελευταίου τριμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

2 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν 
τελεί υπό πτϊχευςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία. Το 
πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από 
τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

3 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν 
τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ςε άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ ι 
διαδικαςία. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου 
εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ 
των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ 
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4 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ ι ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα 
μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ Μθτρϊου ι ςε ιςοδφναμεσ 
επαγγελματικζσ οργανϊςεισ και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να 
προκφπτει θ εγγραφι του, κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ και ότι 
εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 

5 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ι ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ αρχισ 
ι ςυμβολαιογράφου ι, αν ςτθ χϊρα του υποψιφιου Αναδόχου δεν προβλζπεται 
ζνορκθ διλωςθ, υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ, ςτθν οποία ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το 
απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό. 

6 Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ 
Ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από 
τα οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ 
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) ζκδοςθσ μετά τθν 
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

7 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι 
ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του 

 
Γ Σα Ημεδαπά Νομικά Πρόςωπα 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να προκφπτει ότι α) ομόρρυκμοι 
εταίροι και διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε. ι Ι.Κ.Ε. γ) Τα μζλθ του 
Δ.Σ. και ο Διευκφνων Σφμβουλοσ Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόςωποι κάκε άλλου 
νομικοφ προςϊπου δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ 
για κάποιο από τα αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ 
τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ 
υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και 
δόλια χρεοκοπίασ και για τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 παρ. 1 
του ν. 4412/2016. Το απόςπαςμα αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου 
τριμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

2 Εφόςον από τθν προςκόμιςθ των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων για τθ λειτουργία 
των νομικϊν προςϊπων ζχει υπάρξει οποιαδιποτε αλλαγι ι τροποποίθςθ, ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ και 
τα ςχετικά ζγγραφα (λ.χ. τροποποίθςθ καταςτατικοφ). 

3 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να 
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό 
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αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν 
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ 

4 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να 
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε 
πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου 
εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ 
των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

5 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ ότι δεν τελοφν υπό 
κοινι εκκακάριςθ του ΚΝ. 2190/1920,όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι ειδικι 
εκκακάριςθ του Ν. 1892/1990, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει και ότι δεν τελοφν υπό 
διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω 
νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόςωπα). 

6 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ 
Μθτρϊου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκφπτει θ εγγραφι 
του, κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ και ότι εξακολουκεί να 
παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ 

7 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του 
υποψιφιου Αναδόχου κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλει 
ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό. 

8 Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ 
Ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από 
τα οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ 
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) ζκδοςθσ μετά τθν 
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ 

9 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ 
Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ 

 
 
 
 Δ Σα αλλοδαπά νομικά πρόςωπα 
 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδυνάμου εγγράφου που 
εκδίδεται από τθν αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι 
προζλευςθσ του προςϊπου αυτοφ από το οποίο να προκφπτει ότι οι νόμιμοι 
εκπρόςωποι ι διαχειριςτζσ του νομικοφ αυτοφ προςϊπου δεν ζχουν 
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καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα 
του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του 
δραςτθριότθτασ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, 
εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλια χρεοκοπίασ και 
για τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το 
απόςπαςμα ι το ζγγραφο αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου 
τριμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ 

2 Εφόςον από τθν προςκόμιςθ των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων για τθ λειτουργία 
των νομικϊν προςϊπων ζχει υπάρξει οποιαδιποτε αλλαγι ι τροποποίθςθ, ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ και 
τα ςχετικά ζγγραφα (λ.χ. τροποποίθςθ καταςτατικοφ). 

3 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν 
τελεί υπό πτϊχευςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ 
χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου 
εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ 
των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.. 

4 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν 
τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ που 
προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι 
ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ 

5 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν 
βρίςκεται ςε εκκακάριςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ 
χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου 
εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ 
των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ 

6 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ ι ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα μθτρϊα 
του οικείου Επιμελθτθρίου / Επαγγελματικοφ Μθτρϊου ι ςε ιςοδφναμεσ 
επαγγελματικζσ οργανϊςεισ και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να 
προκφπτει θ εγγραφι του, κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ και ότι 
εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

7 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ι ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ αρχισ 
ι ςυμβολαιογράφου ι, αν ςτθ χϊρα του υποψιφιου Αναδόχου δεν προβλζπεται 
ζνορκθ διλωςθ, υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ, ςτθν οποία ο 
νόμιμοσ εκπρόςωποσ του υποψιφιου Αναδόχου κα δθλϊνει όλουσ τουσ 
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 
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οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό 

8 Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ 
Ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από 
τα οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ 
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) ζκδοςθσ μετά τθν 
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

9 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςισ τουσ από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι 
ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του. 

 
Σε περίπτωςθ που ςτθ χϊρα του υποψιφιου Αναδόχου οριςμζνα από τα πιο πάνω 
δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω 
περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με ζνορκθ βεβαίωςθ του 
υποψιφιου Αναδόχου ι, ςτα κράτθ όπου δεν προβλζπεται Ζνορκθ Βεβαίωςθ, με υπεφκυνθ 
διλωςθ του υποψιφιου Αναδόχου ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου 
ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ του υποψιφιου Αναδόχου ςτθν οποία κα 
βεβαιϊνεται ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Η Ζνορκθ 
αυτι 
 
Ε Οι ςυνεταιριςμοί 
 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ 
διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, από το οποίο να 
προκφπτει ότι ο πρόεδροσ του Διοικθτικοφ του Συμβουλίου δεν ζχει 
καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα 
αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ 
επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ 
υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ 
και δόλια χρεοκοπίασ και για τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 
73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το απόςπαςμα αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ 
του τελευταίου τριμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του 
Διαγωνιςμοφ. 

2 Εφόςον από τθν προςκόμιςθ των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων για τθ 
λειτουργία των νομικϊν προςϊπων ζχει υπάρξει οποιαδιποτε αλλαγι ι 
τροποποίθςθ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει με τα 
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ και τα ςχετικά ζγγραφα (λ.χ. τροποποίθςθ 
καταςτατικοφ). 

3 Βεβαίωςθ τθσ εποπτεφουςασ αρχισ, ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ λειτουργεί 
νόμιμα. 

4 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να 
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προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι υπό άλλθ 
ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι 
ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ 
τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του 
Διαγωνιςμοφ 

5 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να 
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε 
πτϊχευςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία. Το πιςτοποιθτικό 
αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν 
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ 

6 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, από το οποίο να 
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςε εκκακάριςθ. Το 
πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου 
πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

7 Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι αςφαλιςμζνοσ, από τα οποία να προκφπτει ότι 
ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία 
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

8 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ 
υποχρεϊςεισ του. 

 
 
 Σ Οι ενϊςεισ-κοινοπραξίεσ 
 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1 Για κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ πρζπει να κατατεκοφν όλα τα 
Δικαιολογητικά Κατακφρωςησ, 

ανάλογα με τθν περίπτωςθ (θμεδαπό/ αλλοδαπό φυςικό πρόςωπο, 
θμεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόςωπο, 

ςυνεταιριςμόσ). 

 

 

Άρθρο 20: Εγγυήςεισ 

 

α) «Εγγφθςθ ςυμμετοχισ»,  δεν απαιτείται 
β) «Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ»,  δεν απαιτείται  
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Άρθρο 21: Ενςτάςεισ- προςφυγζσ 

 
1. Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι 
πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ, θ ζνςταςθ 
υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
προςφορϊν.  
 
2. Η ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221του Ν 4412/2016,, 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 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.  
 
Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ, Οικονομικϊν και 
Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων μπορεί να αναπροςαρμόηεται το φψοσ του ανωτζρω 
παραβόλου. 
 
. 
 3.Ενςτάςεισ που υποβάλλονται για οποιουςδιποτε άλλουσ λόγουσ,  εκτόσ από τουσ 
προαναφερόμενουσ, δεν γίνονται δεκτζσ. 
 
 

Άρθρο 22 Τπογραφή ςφμβαςησ - Διάρκεια ςφμβαςησ 

 
Στον προςφζροντα που κα κατακυρωκεί το ζργο, ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. αποςτζλλει ςχετικι ανακοίνωςθ 
που αναφζρει και τθν προκεςμία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Η ςφμβαςθ κεωρείται ωσ 
ςυναφκείςα με τθν αποςτολι τθσ ανακοίνωςθσ το δε ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ ζχει αποδεικτικό 
χαρακτιρα. 
Ο ανάδοχοσ  υποχρεοφται να προςζλκει μζςα ςε δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ανακοίνωςθσ για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
Σε περίπτωςθ που περάςει άπρακτθ θ πιο πάνω προκεςμία ι ο ανάδοχοσ αρνθκεί τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, τότε κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 
 
Η ιςχφσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ άρχεται από τθσ υπογραφισ τθσ και λιγει μήνεσ (12) μήνεσ 
μετά. Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα παράταςθσ του χρόνου, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, με τουσ ίδιουσ όρουσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ.  
 
Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. δικαιοφται να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ ςε κάκε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων 
αυτισ και κυρίωσ ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
 

 (α) αν ο Ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει προςθκόντωσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν 
από τθ ςφμβαςθ, παρά τισ προσ τοφτο οχλιςεισ του Ο.Α.Κ. Α.Ε.. 

 (β) αν ο Ανάδοχοσ δεν ςυμμορφϊνεται προσ τισ ςφμφωνεσ με τισ διατάξεισ τθσ ςφμβαςθσ 
εντολζσ του Ο.Α.Κ. Α.Ε., 

 (γ) αν ο Ανάδοχοσ εκχωρεί τθ ςφμβαςθ,  
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 (δ) αν ο Ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ, λυκεί ι 
ανακλθκεί θ άδεια λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ 
του, ςτο ςφνολο ι ςε ςθμαντικό μζροσ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων, 

 (ε) αν εκδοκεί τελεςίδικθ απόφαςθ κατά του παρόχου υπθρεςίασ για αδίκθμα ςχετικό 
με τθν άςκθςθ του επαγγζλματόσ του. 

 

 

Άρθρο 23: Παράδοςη – Παραλαβή 

 
Η ζναρξθ του ζργου κα γίνει τθν θμερομθνία που κα  κακορίηεται από τθν ςφμβαςθ κακϊσ και θ 
θμερομθνία λιξθσ αυτοφ. Θα τθρείται βιβλίο επικοινωνίασ του Ο.Α.Κ. Α.Ε. με τα αρμόδια 
όργανα του ανάδοχου όπου κα καταχωροφνται κακθμερινά οι τυχόν παραλείψεισ του 
ανάδοχου και τα παράπονα ωσ προσ τθν ςυμπεριφορά του προςωπικοφ του. Αντίγραφο των 
καταχωριςεων κα προωκείται ςτον ανάδοχο για ενθμζρωςθ και λιψθ αναγκαίων μζτρων, ςε 
ςυνεννόθςθ με τον Ο.Α.Κ. Α.Ε. 
Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. ςυγκροτεί ειδικι επιτροπι παραλαβισ των εργαςιϊν που εκτελοφνται από τον 
πάροχο τθσ Υπθρεςίασ και ςυντάςει πρωτόκολλο παραλαβήσ εργαςιϊν ανά μήνα το οποίο 
επιςυνάπτεται ςτο εκάςτοτε χρθματικό ζνταλμα πλθρωμισ του ανάδοχου. 
Η λιξθ τθσ Σφμβαςθσ πιςτοποιείται με τθν βεβαίωςθ περαίωςθσ των υπθρεςιϊν του Αναδόχου. 
Για τθν ζκδοςθ τθσ παραπάνω βεβαίωςθσ ο Ανάδοχοσ πρζπει να υποβάλλει για ζλεγχο τθν 
τελική ζκθεςη των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν. Η ζγκριςθ του ςυνόλου των πρωτοκόλλων 
παραλαβισ αποτελεί τθν οριςτικι παραλαβι και εκδίδεται με απόφαςθ του Διευκφνοντα 
Συμβοφλου. 

 

 

Άρθρο 24:Πληρωμή – Κρατήςεισ 

 
Η πλθρωμι του Συμβατικοφ Τιμιματοσ του Ζργου κα γίνεται τµθµατικά μετά τθν πιςτοποίθςθ 
τθσ παροχισ των ανάλογων υπθρεςιϊν, τθν ςφνταξθ των αντίςτοιχων λογαριαςμϊν, όπου 
περιλαμβάνονται τα πρωτόκολλα παραλαβισ,  και µε τθν ζκδοςθ των αντίςτοιχων νόµιµων 
παραςτατικϊν από τον Ανάδοχο. 
Πλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ µε τθν προςκόμιςθ των νόµιµων δικαιολογθτικϊν που 
προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο 
προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν 
ενταλμάτων και ο οποίοσ δεν κα είναι μεγαλφτεροσ από τριάντα (30) θμερολογιακζσ θμζρεσ 
μετά τθ ςφνταξθ του λογαριαςμοφ. 
 

Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι τα εξισ: 

 Ρρωτόκολλο παραλαβισ. 

 Τιμολόγιο του πάροχου υπθρεςίασ εισ τριπλοφν που να αναφζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». 

 Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που τυχόν ηθτθκεί από τθν οικονομικι υπθρεςία του Ο.Α.Κ. Α.Ε., 
εφόςον ζχει προβλεφκεί ςτθ διακιρυξθ ι ςτο ςχζδιο ςφμβαςθσ που επιςυνάπτεται ςτθν 
παροφςα. 
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Άρθρο25: Διαιτηςία 

 
Ο ανάδοχοσ και ο φορζασ του ζργου κα προςπακοφν να ρυκμίηουν καλόπιςτα κάκε διαφορά, 
που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 
Επί διαφωνίασ, θ διαφορά κα λφνεται από τα Ελλθνικά Δικαςτιρια, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
Ελλθνικι Νομοκεςία, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό. 
 
Δεν αποκλείεται όμωσ για οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, εφόςον ςυμφωνοφν και τα δφο μζρθ, να 
προβλεφκεί ςτθ ςφμβαςθ προςφυγι των ςυμβαλλομζνων, αντί ςτα Δικαςτιρια, ςε διαιτθςία, 
ςφμφωνα πάντα με τθν Ελλθνικι Νομοκεςία και με όςα μεταξφ τουσ ςυμφωνιςουν. Αν δεν 
επζλκει τζτοια ςυμφωνία, θ αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ ανικει ςτα Ελλθνικά 
Δικαςτιρια κατά τα οριηόμενα ςτθν παραπάνω παράγραφο. 
 

 

Άρθρο 26  :Λοιποί όροι 

 
Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα κατά περίπτωςθ προβλεπόμενα από το Ν.4412/16. 
 

 
 

Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ Ο.Α.Κ. Α.Ε. 
 

 
Καηάςθσ Φϊτθσ 


