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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

Άρθρο  Τίτλος  

1ο  Αναθέτουσα Αρχή 

2ο  Αντικείμενο Διαγωνισμού  

3ο  Διαδικασία Διαγωνισμού – Τρόπος και 
χρόνος υποβολής προσφορών  

4ο  Παραλαβή Προκήρυξης – 
Συμπληρωματικές πληροφορίες 

5ο   Γλώσσα του Διαγωνισμού –Γλώσσα της 
Σύμβασης 

6ο   Χρονική διάρκεια Σύμβασης  

7ο  Προϋπολογισμός – Τρόπος πληρωμής 

8ο  Χρόνος ισχύος των προσφορών 

9ο  Εναλλακτικές προσφορές 

10ο  Εγγυητικές Επιστολές 

11ο  Βασικές αρχές συμμετοχής στο 
Διαγωνισμό 

12ο  Δικαιούμενοι συμμετοχής – Λόγοι 
αποκλεισμού 

13ο  Καταλληλότητα - Επαγγελματική 
ικανότητα και εμπειρία 

14ο  Οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια 

15ο  Περιεχόμενο προσφορών 

16ο  Περιεχόμενα (υποφακέλου) 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά» 

17ο  Περιεχόμενα (υποφακέλου) «Οικονομική 
Προσφορά» 

18ο Επιτροπές Διαγωνισμού 

19ο Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

20ο Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης 
προσφορών 

21ο Διαδικασία ανάδειξης Αναδόχου – 
Κατακύρωση 

22ο Ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου 
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 

23ο Έννομη προστασία 

24ο Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα 
έγγραφα 

25ο Κατακύρωση του Διαγωνισμού 

26ο Ματαίωση του Διαγωνισμού 

27ο Υπογραφή Σύμβασης 

28ο Ποινικές ρήτρες - Θάνατος ή πτώχευση 
Αναδόχου 

29ο  Εκχώρηση – Υπεργολαβία 

30ο Εμπιστευτικότητα – Πνευματική 
Ιδιοκτησία 

31ο Δικαιοδοσία   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Περιγραφή και αξία του εξοπλισμού 
ιδιοκτησίας της Αναθέτουσας Αρχής 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  Απαιτούμενες ασφαλιστικές καλύψεις  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Υποδείγματα  Εγγυητικών Επιστολών  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η οποία εδρεύει στη 
Λεωφόρο Κηφισιάς αρ. 60, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25, Αττική (τηλ. +30-2106151000, 
Fax: +30-2106105049) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ επιλογής Αναδόχου για την «Ασφάλιση του εξοπλισμού του ΕΣΔΕΦ της 
ΕΕΤΤ», διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών , με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και 
προϋπολογισμό κατ’ ανώτατο όριο εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ (€ 
130.000,00), συμπεριλαμβανομένων όλων των προβλεπομένων φόρων, δασμών και 
κρατήσεων. 
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε .Σ.Η.ΔΗ.Σ) 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και διέπεται από 
το ακόλουθο νομικό πλαίσιο:  
 

 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/A/8-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.  

 Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων», όπως ισχύει, ιδίως όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2-02-2012), με το άρθρο 61 του Ν. 
4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18-04-2013) και σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014). 

 Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013), όπως ισχύει. 

 Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 Αριθ. πρωτ. Π1/542/4-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιο με θέμα: 
«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)». 

 
 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Άρθρο 1ο 
Αναθέτουσα Αρχή  

 
Αναθέτουσα Αρχή του παρόντος Διαγωνισμού είναι η Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, η οποία 
αποτελεί την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή σε θέματα  παροχής δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών και είναι 
αρμόδια για τη ρύθμιση, τον έλεγχο και την εποπτεία της ελληνικής αγοράς 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της ελληνικής αγοράς παροχής ταχυδρομικών 
υπηρεσιών.  
 

Άρθρο 2ο  
Αντικείμενο Διαγωνισμού  

 
Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης κατά 
παντός κινδύνου ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού της Αναθέτουσας Αρχής σε 
ποσοστό 100% της αξίας αυτού. Τα στοιχεία, από τα οποία απαρτίζεται ο εν λόγω 
εξοπλισμός, η επιμέρους αξία κάθε στοιχείου, καθώς και η συνολική αξία του εν λόγω 
εξοπλισμού περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα I της παρούσας. Οι 
απαιτούμενες καλύψεις περιγράφονται στο Παράρτημα II της παρούσας. 
 

 

Άρθρο 3ο  
Διαδικασία Διαγωνισμού –Τρόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

 
3.1. Στο Διαγωνισμό δύναται να συμμετάσχει, υποβάλλοντας προσφορά, κάθε 
ενδιαφερόμενος που πληροί τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. Ο Διαγωνισμός 
θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή. 
 
3.2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα, στην ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο  Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 
120/Α/29-05-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-
2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και τα άρθρα 36 επ. του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ 147/A/8-08-2016). 
 
3.3. Η Προκήρυξη αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) και στη 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Περίληψη της παρούσας 
Προκήρυξης δημοσιεύεται σε δύο (2) εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.  
 
3.4. Ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ είναι η διαδικτυακή πύλη  
www.promitheus.gov.gr  
 
3.5. Η ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 
είναι η 24/05/2017. 
 
3.6. Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η 15η Ιουνίου  
(15/06/2017) ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eett.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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3.7. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 3 του Ν.4155/2013 και 
το άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Μετά 
την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Επίσης, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
κανένα συμπληρωματικό στοιχείο δεν γίνεται δεκτό από τους υποψήφιους. Η 
Επιτροπή Διαγωνισμού δύναται, ωστόσο, να καλέσει τους υποψήφιους να 
συμπληρώσουν ή να αποσαφηνίσουν τα υποβληθέντα έγγραφα και πιστοποιητικά. 
 

3.8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του Διαγωνισμού επί ποινή 
αποκλεισμού. Μεταβολές της αρχικής προσφοράς δεν γίνονται δεκτές σε κανένα 
στάδιο του Διαγωνισμού επί ποινή αποκλεισμού. 
 

Άρθρο 4ο  
Παραλαβή Προκήρυξης – Συμπληρωματικές πληροφορίες 

 
4.1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος της Προκήρυξης από 
το Γραφείο Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής (Λεωφόρος Κηφισιάς αρ. 60, 151 
25, Μαρούσι, Αθήνα, τηλ.: 210 6151000 και τηλεομοιοτυπία: 210 6105049), από το 
διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) και από τη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
 
4.2. Οι παραλήπτες της Προκήρυξης υποχρεούνται να την ελέγξουν άμεσα από 
άποψη πληρότητας, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό 
σελίδων και, εφόσον διαπιστώσουν οιαδήποτε παράλειψη, να το γνωστοποιήσουν 
εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες κείμενο. Προσφυγές 
κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του 
παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.   
 
4.3. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ζητούν διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη 
ή το αντικείμενο της δημοπρατούμενης υπηρεσίας μέχρι και δέκα (10) ημέρες προ 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.  
 
4.4. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του 
Διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται 
από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 
ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των 
ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα 
παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 
 
4.5. Ουδεμία πληροφορία θα δίδεται μέσω τηλεφώνου. Κανένας υποψήφιος δεν 
μπορεί σε οιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους 
της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
4.6. Οι διευκρινιστικές απαντήσεις θα δοθούν από την αρμόδια Επιτροπή 
Διαγωνισμού μέσω του Προέδρου αυτής και θα είναι διαθέσιμες για όλους τους 

http://www.eett.gr/
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ενδιαφερόμενους στο διαδικτυακό τόπο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και της Αναθέτουσας Αρχής, 
όπου θα αναρτηθούν συγκεντρωτικά μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

 

Άρθρο 5ο  
Γλώσσα του Διαγωνισμού – Γλώσσα της Σύμβασης  

 
5.1. Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας του Διαγωνισμού και της Σύμβασης που θα 
υπογραφεί είναι η ελληνική και σε αυτήν πρέπει να συντάσσονται όλα τα σχετικά 
έγγραφα του Διαγωνισμού, οι προσφορές των υποψηφίων και η Σύμβαση. Στα 
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 
της 5/10/1961. Κάθε ξένο κείμενο ή πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύεται από ακριβή 
μετάφρασή του στα ελληνικά. Σε περίπτωση διαφωνίας στη μετάφραση επικρατεί η 
διατύπωση στην ελληνική.  
 
5.2. Τεχνικοί όροι, οι οποίοι δεν μπορούν να αποδοθούν στην ελληνική, είναι 
δυνατόν να αναγράφονται στη αγγλική.   
 
5.3. Πιστοποιητικά ή λοιπά συνοδευτικά στοιχεία, τα οποία έχουν συνταχθεί σε 
γλώσσα, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται, υποχρεωτικά, από επικυρωμένη 
μετάφραση, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Οποιαδήποτε έξοδα μετάφρασης 
βαρύνουν αποκλειστικά τους υποψήφιους. 
 
5.4. Τυχόν εγχειρίδια ή άλλο έντυπο υλικό, που συνοδεύουν το φάκελο 
υποψηφιότητας και αφορούν στην απόδειξη της τεχνικής ικανότητας, εφόσον είναι 
συντεταγμένα στην αγγλική γλώσσα, δεν χρειάζεται να μεταφρασθούν. 
 
5.5. Όλες οι επικοινωνίες, προφορικές ή έγγραφες, μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής 
αφενός και των υποψηφίων αφετέρου διεξάγονται στην ελληνική. Τυχόν κόστος 
μεταφράσεων βαρύνει τους υποψήφιους.  
 
5.6. Τόσο η προφορική, όσο και η έγγραφη επικοινωνία, μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου δύναται να 
διεξάγεται και στην αγγλική, εκτός αν άλλως ορίζεται στη Σύμβαση που θα συναφθεί. 
 

Άρθρο 6ο 
Χρονική διάρκεια Σύμβασης  

 
6.1. Η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης ασφαλιστικής κάλυψης ορίζεται σε είκοσι 
τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της.  
 
6.2. Ανεξάρτητα από τη συνολική διάρκειά του, το έργο δεν θα θεωρείται 
ολοκληρωμένο, εάν δεν εκτελεστούν πλήρως οι υποχρεώσεις του Αναδόχου, με βάση 
τη Σύμβαση που θα υπογραφεί.  
 
6.3. Η Σύμβαση θα λήξει με την έκδοση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και 
καλής εκτέλεσης από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της 
Αναθέτουσας Αρχής, που προβλέπεται στο άρθρο 18 της παρούσας.  
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Άρθρο 7ο  
Προϋπολογισμός – Τρόπος πληρωμής  

 
7.1. Η προϋπολογιζόμενη συνολική αμοιβή του Αναδόχου εκτιμάται, κατ’ ανώτατο 
όριο, στο ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ (130.000,00 €), 
συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, δασμών και κρατήσεων, που προβλέπονται 
από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία.  
 
7.2. Οι προσφερόμενες τιμές δίδονται υποχρεωτικά σε ευρώ. Ο προϋπολογισμός 
αποτελεί το ανώτατο όριο για το σύνολο των υπηρεσιών, που συνιστά το αντικείμενο 
της παρούσας, πάνω από το οποίο απορρίπτονται οικονομικές προσφορές των 
υποψηφίων. Η τελική συμβατική αμοιβή του Αναδόχου προκύπτει από την οικονομική 
προσφορά του υποψηφίου που θα ανακηρυχθεί «Ανάδοχος» και θα υπογράψει τη 
σχετική Σύμβαση.  
 
7.3. Η συμβατική αμοιβή (ασφάλιστρα) θα καταβληθεί σε δύο (2) ετήσιες δόσεις, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση και το Ν. 4412/2016.  
 
7.4. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της συμβατικής αμοιβής 
είναι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016. 
 
7.5. Σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης, για οποιονδήποτε λόγο, πριν την κάλυψη 
του ως άνω συνολικού προϋπολογισμού, ο Ανάδοχος στερείται κάθε δικαιώματος για 
την καταβολή του υπολοίπου ποσού.  
 
7.6. Σε περίπτωση κάλυψης του συνολικού προϋπολογισμού, πριν τη λήξη της 
Σύμβασης, αυτή είναι δυνατόν να λυθεί, κατά διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας 
Αρχής, αζημίως για αυτήν, επιφυλαττομένων των σχετικών δικαιωμάτων της.  
 

Άρθρο 8ο  
Χρόνος ισχύος των προσφορών 

 
8.1. Οι προσφορές  ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους για διάστημα έξι (6) 
μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους. Προσφορά, η οποία ορίζει χρόνο 
ισχύος μικρότερο του ως άνω προβλεπομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
8.2. Επιλογή Αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη ισχύος των προσφορών, 
δεσμεύει, όμως, τον υποψήφιο, μόνον εφόσον το αποδεχτεί και ευρίσκεται ακόμη σε 
ισχύ η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που υπέβαλε για το Διαγωνισμό. 
 
8.3.  Εάν ο Διαγωνισμός δεν ολοκληρωθεί στο χρόνο ισχύος των προσφορών, ο 
Πρόεδρος της Αναθέτουσας Αρχής είναι δυνατόν να καλέσει τους υποψήφιους να 
παρατείνουν το χρόνο ισχύος των προσφορών τους, καθώς και της εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό, για χρονικό διάστημα εξήντα (60) 
ακόμα ημερών κατ’ ανώτατο όριο. Οι υποψήφιοι οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής 
ειδοποίησης της Αναθέτουσας Αρχής, εάν αποδέχονται την ανωτέρω χρονική 
παράταση, οπότε εξακολουθούν να θεωρούνται υποψήφιοι ή δεν αποδέχονται, οπότε 
παύουν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό. Η επέκταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής θα γίνεται για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη της 
χρονικής παράτασης του Διαγωνισμού. 
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8.4. Οι υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος 
αυτής, μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, ο υποψήφιος 
υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: α) Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για 
κατακύρωση και β) Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, χωρίς άλλη 
διατύπωση, εξωδικαστική ή δικαστική ενέργεια.  
 

Άρθρο 9ο   
Εναλλακτικές προσφορές 

  
9.1. Για τη δημοπρατούμενη υπηρεσία δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, 
ούτε προσφορές για μέρος αυτής. 
 
9.2. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση, η οποία, κατά την 
κρίση της Επιτροπής, εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν 
λαμβάνεται υπόψη. 
 

Άρθρο 10ο  
Εγγυητικές Επιστολές  

 
10.1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής:  
 
10.1.1. Κάθε υποψηφιότητα πρέπει να συνοδεύεται, υποχρεωτικά, από εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό, ύψους δύο χιλιάδων εξακοσίων ευρώ 
(2.600,00 €), η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του 
προεκτιμώμενου προϋπολογισμού του έργου. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
πρέπει να απευθύνεται προς την Αναθέτουσα Αρχή και να έχει διάρκεια τουλάχιστον 
επτά (7) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Σχέδιο 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής παρατίθεται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα 
Παράρτημα ΙΙΙ.   
 
10.1.2. Η εγγγυητική επιστολή συμμετοχής του υποψηφίου που θα ανακηρυχθεί 
Ανάδοχος καταπίπτει, υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση που αυτός δεν 
προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση της 
Αναθέτουσας Αρχής. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος, που θα εκπέσει, βαρύνεται 
και με τα έξοδα διενέργειας νέου Διαγωνισμού, εάν τελικά η Αναθέτουσα Αρχή 
καταλήξει σε νέο Διαγωνισμό. Πάντως, εάν ο αρχικά ανακηρυχθείς Ανάδοχος δεν 
προσέλθει, η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα να επιλέξει και να ανακηρύξει, ως νέο 
Ανάδοχο, τον δεύτερο επιτυχόντα του Διαγωνισμού και, εάν αυτός δεν προσέλθει, 
τον τρίτο επιτυχόντα κ.ο.κ.  
 
10.1.3. Ο Ανάδοχος θα αντικαταστήσει την ανωτέρω εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Οι εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής των λοιπών υποψηφίων επιστρέφονται σε αυτούς, μετά την κοινοποίηση 
στους διαγωνιζόμενους της απόφασης κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  
 
10.2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης:  
 
10.2.1. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να αντικαταστήσει 
την εγγυητική επιστολή συμμετοχής με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία 
θα αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής συμβατικής 
αμοιβής του (σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά).  
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10.2.2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δίδεται προς κάλυψη της ευθύνης 
του Αναδόχου έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εμπρόθεσμη και, κατά τους 
συμφωνηθέντες όρους, καλή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα του ανατεθούν.  
 
10.2.3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να έχει ισχύ για το σύνολο 
του χρονικού διαστήματος της Σύμβασης, θα παραμείνει στην Αναθέτουσα Αρχή και 
θα επιστραφεί στον Ανάδοχο, μετά πάροδο δύο (2) μηνών από την καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο λύση ή λήξη της Σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος δεν θα έχει 
υποπέσει σε ουσιώδη παράβαση των συμβατικών του υποχρεώσεων, θα πρέπει δε να 
ακολουθεί το υπόδειγμα του Παραρτήματος IΙΙ της παρούσας. 
 
10.3. Όλες οι ανωτέρω εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από αναγνωρισμένο 
τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο οργανισμό που έχει, κατά το νόμο, δικαίωμα 
έκδοσης εγγυητικών επιστολών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο 
κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. Οι ανωτέρω εγγυητικές επιστολές διέπονται από 
το ελληνικό δίκαιο και συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα 
υποδείγματα που παρατίθενται στο σχετικό Παράρτημα της παρούσας ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους.  
 
10.4. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου πρέπει, απαραίτητα, να περιλαμβάνουν, επί 
ποινή αποκλεισμού, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  
α. Την ημερομηνία έκδοσης,  
β. Τον εκδότη, 
γ. Την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνεται (ΕΕΤΤ), 
δ. Τα στοιχεία της Προκήρυξης (Αριθμός, αντικείμενο, ημερομηνία Διαγωνισμού), 
ε. Τον αριθμό της εγγύησης, 
στ. Την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του προσφέροντος υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  
ζ. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση, 
η. Την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της. 
θ. Τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διζήσεως, και ββ) σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου.  
ι. Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή μερικά, χωρίς ουδεμία ένσταση ή αντίρρηση, εντός πέντε (5) 
ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 
ια. Στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης.  
 
10.6. Στην περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος / ομίλου / ένωσης / σύμπραξης 
κ.τ.λ., οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται στην επωνυμία αυτού και καλύπτουν την 
αλληλέγγυα ευθύνη όλων των κοινοπρακτούντων, οι οποίοι και αναφέρονται στο 
σώμα της επιστολής. 
 
10.7. Υποψηφιότητες χωρίς την ως άνω εγγυητική επιστολή συμμετοχής ή χωρίς την 
προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγυητική επιστολή, απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
και δεν λαμβάνονται υπόψη. 
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Άρθρο 11ο  
Βασικές αρχές συμμετοχής στο Διαγωνισμό  

 
11.1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ 
αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο 
Διαγωνισμό και σε κάθε φάση της διαδικασίας αυτού συνεπάγεται την πλήρη 
αποδοχή, εκ μέρους του, των όρων διενέργειας του Διαγωνισμού, όπως 
εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό τους.  
 
11.2. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη 
σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων 
Προσφοράς κ.τ.λ. 
 
11.3. Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και 
δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει την 
σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης 
εξ αυτού του λόγου στους υποψήφιους. 
 
11.4. Όλοι οι όροι της Προκήρυξης θεωρούνται ουσιώδεις, επί ποινή ακυρότητας της 
προσφοράς των υποψηφίων, τυχόν δε παραβίασή τους από τους υποψήφιους ή 
διατύπωση επιφυλάξεων ή αιρέσεων ή όρων οδηγεί σε αποκλεισμό τους από το 
Διαγωνισμό. 
 
11.5. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ομίλους, συμπράξεις, κοινοπραξίες 
εταιρειών, υπό σύσταση κοινοπραξίες ή περισσότερα του ενός πρόσωπα, που 
υποβάλουν από κοινού προσφορά, όλα τα μέλη τους ευθύνονται έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. 
 
11.6. Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού 
θεωρούνται δεσμευτικά για τους υποψήφιους.  
 
11.7. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς 
ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψήφιους. 
 
11.8. Οι υποψήφιοι πρέπει να ορίσουν νόμιμο εκπρόσωπο, ο οποίος θα τους 
εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για όλες τις πράξεις του Διαγωνισμού και 
της Σύμβασης μέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου και τη συνολική εξόφληση 
της αμοιβής του Αναδόχου. Ο καθορισμός του νομίμου εκπροσώπου προκύπτει είτε 
από την νόμιμη ιδιότητά του ως όργανο του υποψηφίου (π.χ. πρόεδρος Δ.Σ. ή/και 
Διευθύνων Σύμβουλος της υποψήφιας ανώνυμης εταιρείας), είτε από πράξη αρμοδίου 
οργάνου του υποψηφίου (π.χ. απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της υποψήφιας 
εταιρείας), είτε από ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (ή πράξη του αντίστοιχου 
του συμβολαιογράφου οργάνου, σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας προέλευσης των 
αλλοδαπών υποψηφίων). 
 
11.9. Σε περίπτωση που υποψήφιοι προτίθενται να αναθέσουν τμήματα της 
Σύμβασης υπεργολαβικά σε τρίτους, υποχρεούνται να το αναφέρουν στην προσφορά 
τους, καθορίζοντας τα τμήματα αυτά και τους συγκεκριμένους υπεργολάβους που θα 
τα αναλάβουν, χωρίς αυτό να επηρεάζει την έκταση της ευθύνης του Αναδόχου 
συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.Δ του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης 
(«ΤΕΥΔ») (βλ. κατωτέρω υπό παρ. 16.1.1.3. της παρούσας). Υποχρεούνται, επίσης, 
να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εν λόγω 
υπεργολάβου, στην οποία ο εν λόγω εκπρόσωπος θα δηλώνει ρητώς ότι αποδέχεται 



  

 

 

    
- 12 - 

τη συγκεκριμένη συνεργασία με τον υποψήφιο και δεσμεύεται ότι θα συνεργαστεί με 
αυτόν, εφόσον ανακηρυχθεί Ανάδοχος, έως το πέρας της Σύμβασης. Σε κάθε 
περίπτωση, μόνος υπεύθυνος έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της παρούσας παραμένει ο Ανάδοχος. 
 
11.10. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που λαμβάνει μέρος στο Διαγωνισμό, δεν 
επιτρέπεται να συμμετάσχει σε περισσότερες της μιας προσφορές (μπορεί δηλαδή να 
υποβάλει προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλος μίας και μόνο ένωσης προσώπων), με 
ποινή αποκλεισμού του συνόλου των προσφορών στις οποίες συμμετέχει. 
 
11.11. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη 
αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 
κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.   
 
11.12. Οι οικονομικοί φορείς  αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από 
το σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό 
(παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του), 
ταυτοποιούμενοι ως εξής: 
 
11.12.1. Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού 
Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 
εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης 
Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  
 
11.12.2. Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ αιτούνται την εγγραφή τους 
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο 
σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 
Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της 
Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  
  
11.12.3. Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή 
τους και ταυτοποιούνται αποστέλλοντας: 
-  είτε υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη, με επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική. 
-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, σε μορφή αρχείου .pdf, με επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος 
μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία  να δηλώνεται / 
αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 
αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 
 
11.12.4. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες, 
ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος. 
 
11.12.5. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το 
αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης 
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λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 
λογαριασμού του. 
 

Άρθρο 12ο  
Δικαιούμενοι Συμμετοχής- Λόγοι αποκλεισμού 

 
12.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: 

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που 
έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και έχουν κύρια επιχειρηματική ή 
επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του Διαγωνισμού, καθώς και 
εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στην παροχή της δημοπρατούμενης υπηρεσίας. 

(β) Τα υποψήφια νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν νομίμως συσταθεί και ασκούν 
νόμιμα ασφαλιστικές εργασίες, σύμφωνα με τη νομοθεσία μίας από τις 
προαναφερθείσες χώρες, να έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια 
εγκατάσταση ή έδρα τους στο εσωτερικό μίας από τις προαναφερθείσες χώρες και η 
δραστηριότητά τους να παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με την οικονομία 
μίας από τις προαναφερθείσες χώρες. 

(γ) Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον 
τουλάχιστον ένα μέλος αυτών πληροί τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 
(α), 

εφόσον πληρούν τις προυποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 79 του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως περιγράφονται στο άρθρο 16.1.1.3 της 
παρούσας. 

12.2. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων:  
 
12.2.1. Η ένωση οικονομικών φορέων δεν υποχρεούται να λάβει ορισμένη νομική 
μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά ή αίτηση συμμετοχής. Ωστόσο, σε 
περίπτωση που επιλεγεί Ανάδοχος ένωση οικονομικών φορέων, η Αναθέτουσα Αρχή 
διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, στο 
μέτρο που απαιτείται για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, εντός 
προθεσμίας και με περιεχόμενο που εκείνη θα ορίσει.  
 
12.2.2. Σε κοινή υπεύθυνη δήλωση που θα υπογράψουν οι εκπρόσωποι των 
οικονομικών φορέων θα δηλώνεται η αποδοχή της ένωσης για την από κοινού 
υποβολή της προσφοράς, το ποσοστό συμμετοχής των μελών στην ένωση, ο τρόπος 
κατανομής της συνολικής αμοιβής στα επί μέρους μέλη, ο κοινός, έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής, νόμιμος εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής τους, καθώς και ο 
νόμιμος αντίκλητός τους. Θα συνομολογείται, επίσης, ρητά, ότι όλα τα μέλη της 
ένωσης ευθύνονται, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και κάθε τρίτου, αλληλεγγύως, 
αδιαιρέτως και εις ολόκληρον, έκαστο για τη δημοπρατούμενη υπηρεσία.   
 
12.2.3. Η, με οποιονδήποτε τρόπο, μεταβολή της σύνθεσης των οικονομικών 
φορέων που απαρτίζουν την ένωση ή την κοινοπραξία κ.τ.λ., που έλαβε μέρος στο 
Διαγωνισμό και υπέβαλε προσφορά, ισοδυναμεί με υπαίτια, εκ μέρους του 
υποψηφίου, απόσυρση της προσφοράς του και αποκλεισμό του από την περαιτέρω 
διαδικασία του Διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, καταπίπτει η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, ενώ δεν αποκλείεται αξίωση αποκατάστασης κάθε άλλης ζημίας που 
ενδέχεται να υποστεί η Αναθέτουσα Αρχή από την ως άνω μεταβολή της σύνθεσης 
του υποψηφίου.   
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12.2.4. Είναι αποδεκτή η άθροιση της επαγγελματικής ικανότητας των μελών της. 
 
12.3. Στο Διαγωνισμό δε δύνανται, επίσης, να συμμετάσχουν πρόσωπα ή ενώσεις 
προσώπων, που εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
 
12.3.1. Δεν ασκούν τη δραστηριότητα που απαιτείται, κατά τους όρους της 
παρούσας, 
 
12.3.2. Δεν πληρούν, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, όλες τις 
προϋποθέσεις και δεν καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στην 
παρούσα, 
 
12.3.3. Έχουν αποκλειστεί τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. 
για μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών τους, 
 
12.3.4. Δεν είναι εγκατεστημένα σε κράτη μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή δεν 
δικαιούνται να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, εξαιτίας της νομοθεσίας τρίτων 
χωρών, στις οποίες είναι εγκατεστημένα, οι οποίες δεν έχουν κυρώσει τη Συμφωνία 
περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. 
 
12.3.5. Είναι πράκτορες ασφαλειών, ασφαλειομεσίτες και μεσάζοντες εν γένει. 
 
12.4. Αποκλείονται από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό υποψήφιοι, σε βάρος των 
οποίων συντρέχει κάποιος λόγος αποκλεισμού από αυτούς που προβλέπονται στο 
άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147).   
 

Άρθρο 13ο  
Καταλληλότητα - Επαγγελματική ικανότητα και εμπειρία 

 

13.1. Ο υποψήφιος (ή εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων ένα 
τουλάχιστον μέλος αυτής) θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής του, όπως αποτυπώνεται στο Μέρος ΙV.A του ΤΕΥΔ 
(«Καταλληλότητα»). 
 
13.2. Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένη αποδεδειγμένη 
επαγγελματική ικανότητα και εμπειρία στην υλοποίηση του αντικειμένου της 
παρούσας, όπως αποτυπώνεται στο Μέρος IV.Γ του ΤΕΥΔ («Τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα»). 
Ειδικότερα, ο υποψήφιος (ή εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων ένα 
τουλάχιστον μέλος αυτής) πρέπει να έχει προβεί σε εμπρόθεσμη και προσήκουσα 
ολοκλήρωση τουλάχιστον ενός (1) ανάλογου έργου ασφάλισης για καλύψεις 
παρεμφερείς με αυτές του Διαγωνισμού εντός των τελευταίων τριών (3), πριν τη 
διενέργεια του Διαγωνισμού, ετών. 
Ως ανάλογο έργο ασφάλισης νοείται το έργο που πληροί σωρευτικά τους παρακάτω 
όρους, δηλαδή: 
α) έχει ως αντικείμενο την ασφάλιση για καλύψεις παρεμφερείς με αυτές του 
Διαγωνισμού, 
β) έχει προϋπολογισμό που κατ’ ελάχιστον ανέρχεται στο 50% του προϋπολογισμού 
του παρόντος έργου και 
γ) έχει ολοκληρωθεί εντός των τελευταίων τριών (3) ετών πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών του παρόντος Διαγωνισμού. Ως ημερομηνία 
ολοκλήρωσης νοείται η ημερομηνία βεβαίωσης παραλαβής του έργου.   
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13.3. Προς απόδειξη της ως άνω τεχνικής και επαγγελματικής του ικανότητας, ο 
υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει κατάλογο έργων, στον οποίο να αναφέρονται οι 
αποδέκτες τους (πελάτες), δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς της χώρας ή άλλων χωρών της 
Ε.Ε., το αντικείμενο (συνοπτική περιγραφή), η ημερομηνία παροχής, η αξία και η 
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής του υποψηφίου (εάν 
συμμετείχε με άλλους στην υλοποίηση κάποιων έργων), όπως αποτυπώνεται στο 
Μέρος IV.Γ του ΤΕΥΔ. 
 

13.3.1. Ο κατάλογος των έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή:  

 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
 

13.3.2. Οι παροχές υπηρεσιών αποδιεκνύονται με την προσκόμιση κατάλληλων 
αποδεικτικών στοιχείων και ιδίως αντιγράφων συμβάσεων ασφάλισης, πιστοποιητικών 
από δημόσιες αρχές, τιμολογίων ή συστατικών επιστολών, από τα οποία να 
προκύπτουν τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία για τα τρία (3) τελευταία 
τουλάχιστον έτη. 
 
13.3.3. Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 
πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια 
Αρχή. Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση 
είτε του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου ή εναλλακτικά η σχετική σύμβαση 
ασφάλισης. 
 
Η έλλειψη της παραπάνω προϋπόθεσης ή η μη προσήκουσα απόδειξή της καθιστά 
την προσφορά απαράδεκτη. 
  
13.3.4. Σημειώνεται, ότι στην περιγραφή των έργων πρέπει να 
διευκρινίζεται/εξηγείται η σχέση των έργων με το παρόν έργο. Η απλή αναφορά των 
τίτλων των έργων δεν είναι επαρκής. 
 
13.3.5. Παράλληλα πρέπει να αναφέρεται κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την 
επάρκεια του υποψήφιου για το παρόν έργο. Για το έργο αυτό πρέπει να 
προσκομίζεται ενημερωτικό σημείωμα, που θα αναφέρει ιδίως το είδος και το μέγεθος 
του έργου στο οποίο προσφέρθηκαν οι υπηρεσίες αναλυτικά και λεπτομερώς, το 
αντικείμενο και το είδος των παρασχεθεισών υπηρεσιών, το χρόνο παροχής των 
υπηρεσιών (αρχή και πέρας), τη συνολική αξία των υπηρεσιών, ή τη δαπάνη της 
τελευταίας τριετίας, εφόσον οι εργασίες επεκτείνονται και εκτός αυτής και 
πιστοποιητικά του εργοδότη της σύμβασης των υπηρεσιών.  

 

13.4. Για να στηριχθεί ο υποψήφιος στην επαγγελματική εμπειρία τρίτου οικονομικού 
φορέα, θα πρέπει να δεσμευτεί πως οι υπηρεσίες, για την ποιοτική εκτέλεση των 
οποίων απαιτείται η ελλείπουσα από αυτόν επαγγελματική εμπειρία, θα εκτελεστούν 
από τρίτο οικονομικό φορέα που τη διαθέτει.  
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13.5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ή πρόκειται να λάβει, εφόσον 
ανακηρυχθεί Ανάδοχος, τη μορφή κοινοπραξίας, τότε απαιτείται, αλλά και αρκεί να 
διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία ένα μέλος της κοινοπραξίας, το οποίο συμμετέχει 
στην κοινοπραξία με ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). 

 
Άρθρο 14ο  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
 

Οι υποψήφιοι, είτε ως μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε ως μέλη κοινοπρακτικού  
σχήματος/ομίλου/ένωσης/σύμπραξης κ.τ.λ. πρέπει να έχουν χρηματοδοτική 
ικανότητα ανάλογη των απαιτήσεων που θέτουν το μέγεθος, η ποιότητα και η 
πολυπλοκότητα της δημοπρατούμενης υπηρεσίας. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι θα 
πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένα κύκλο εργασιών ανερχόμενο κατ’ ελάχιστο στο 
ποσό των διακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (260.000,00) ετησίως για τις τρεις (3) 
τελευταίες οικονομικές χρήσεις, σε συνάρτηση με την ημερομηνία σύστασης του 
υποψηφίου ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, όπως αποτυπώνεται στο Μέρος IV.B 
του ΤΕΥΔ («Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια»). Στην περίπτωση ένωσης 
οικονομικών φορέων, η εν λόγω επάρκεια εξετάζεται σε σχέση με κάθε έναν από τους 
συμμετέχοντες στην ένωση και ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους σε αυτήν. 
 

Άρθρο 15ο 
Περιεχόμενο προσφορών 

 
Η υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και 
μέχρι τη σύναψη της Σύμβασης γίνεται σε στάδια, σε χρόνο και με τρόπο, όπως αυτά 
ορίζονται στο Ν. 4412/2016 και στην παρούσα Προκήρυξη. Οι προσφορές και οι 
αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό σύστημα σε (υπο)φακέλους*. 
 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) 
ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»  
και (β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
 
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 
 

Άρθρο 16ο 
Περιεχόμενα (υποφακέλου) 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  
υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο 
υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, καθώς και η Τεχνική Προσφορά.  
Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 
 
16.1. Βασικά Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
 
16.1.1. Οι υποψήφιοι υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως 
και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου 
.pdf σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) και το άρθρο 11 της ΥΑ 
Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά 
περιγράφονται κατωτέρω: 
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16.1.1.1. Αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό (με τη μορφή επιστολής προς την 
Αναθέτουσα Αρχή, η οποία φέρει την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του 
υποψηφίου ή, σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, την υπογραφή των 
νομίμων εκπροσώπων όλων των μελών) και στην οποία αναφέρονται η υποψήφια 
επιχείρηση (ή οι επιχειρήσεις), η πλήρης επωνυμία (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, 
αριθμός fax) του νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου. 
 
16.1.1.2. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό, εκδοθείσα σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.  
 
16.1.1.3. Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως 
προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα V, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986, των υποψηφίων προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και 
παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο υποψήφιος δε βρίσκεται σε μία από τις 
καταστάσεις των άρθρων 73 παρ.1 και 2, 73 παρ. 4 εδ. α, β, γ, δ, στ, ζ και θ και 74,  
καθώς και ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν 
καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016. Το ΤΕΥΔ έχει καταρτισθεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α 
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους υποψήφιους 
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 
(ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr). Το πρότυπο ΤΕΥΔ 
είναι αναρτημένο σε επεξεργάσιμη μορφή και στην διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr με όλες τις σχετικές παραπομπές και διευκρινίσεις. 
 
16.1.1.3.1. Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν το σχετικό ΤΕΥΔ που είναι συνημμένο στα 
έγγραφα του Διαγωνισμού σε επεξεργάσιμη μορφή .doc στα μέρη που προβλέπονται 
από την παρούσα Προκήρυξη και από το συνημμένο ΤΕΥΔ σε μορφή αρχείου .pdf και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Προκήρυξης (Παράρτημα V). Συγκεκριμένα:  
Μέρος II. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα  
Μέρος III. Κριτήρια αποκλεισμού  
Μέρος IV. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  
Μέρος V. Τελικές δηλώσεις.  
 
16.1.1.3.2. Σε όλες τις περιπτώσεις όπου ένα ή περισσότερα από ένα φυσικά 
πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο 
ενδέχεται να πρέπει να υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και 
κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των 
διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η υποχρέωση 
υπογραφής αφορά ιδίως τα άτομα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 για τις εταιρικές μορφές της Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., και 
Α.Ε. 
 
16.1.1.3.3. Ειδικότερα, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο 
ΤΕΥΔ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (Παράρτημα V), είναι οι 
ακόλουθες:   
 
16.1.1.3.3.1. Να μην υπάρχει σε βάρος του υποψηφίου τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 
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4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ («Λόγοι που 
σχετίζονται με ποινικές καταδίκες»). 
Ο υποψήφιος αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω υποψηφίου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Τα πρόσωπα, που αφορά το προηγούμενο εδάφιο, 
είναι ιδίως: 
α. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), οι διαχειριστές, 
β. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), ο Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
16.1.1.3.3.2. Να μην έχει αθετήσει ο υποψήφιος τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (τόσο της κύριας όσο και 
της επικουρικής ασφάλισης), σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 73 
παρ. 2 του Ν. 4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ («Λόγοι 
που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης»). 
 
Σημειώνεται ότι εφόσον ο υποψήφιος οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους θεωρείται ότι δεν αθετεί τις αναγραφόμενες 
υποχρεώσεις καταβολής φόρων και κοινωνικής ασφάλισης.  
 
16.1.1.3.3.3. Να μην έχει αθετήσει ο υποψήφιος τις ισχύουσες υποχρεώσεις, που 
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 73 παρ. 4 εδ. α του Ν. 4412/2016.  
 
16.1.1.3.3.4. Να μην τελεί ο υποψήφιος υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή να μην έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή να 
μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  
 
16.1.1.3.3.5. Να μην έχει συνάψει ο υποψήφιος συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.  
 
16.1.1.3.3.6.  Να μην υφίσταται κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την 
έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016. 
 
16.1.1.3.3.7. Να μην έχει επιδείξει ο υποψήφιος σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.  
 
16.1.1.3.3.8. Να μην έχει κριθεί ο υποψήφιος ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων 
κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, να μην 
έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή να μην είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
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δικαιολογητικά που απαιτούνται από την Αναθέτουσα Αρχή κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 79 του Ν. 4412/2016. 
 

16.1.1.3.3.9. Να μην έχει διαπράξει ο υποψήφιος σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα, το οποίο θέτει σε αμφιβολία την ακεραιότητά του, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 73 παρ. 4 εδ. θ του Ν. 4412/2016.    
 
16.1.1.3.3.10. Να μην έχει επιβληθεί σε βάρος του υποψηφίου αποκλεισμός από τη 
συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.  
 
16.1.1.3.4. Τα σχετικά στοιχεία των παρ. 16.1.1.3.3.3. - 16.1.1.3.3.10. της 
παρούσας αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ («Λόγοι που σχετίζονται με 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα») στα 
αντίστοιχα πεδία.  
 
16.1.1.3.5. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει έναν υποψήφιο, όταν 
αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού, είτε πριν 
είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις καταστάσεις των παραπάνω περιπτώσεων των 
παρ. 16.1.1.3.3.1. - 16.1.1.3.3.10. της παρούσας. 
 
16.1.1.3.6. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει από τους υποψήφιους, σε 
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας Διαγωνισμού, να 
υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις συμμετοχής και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 21 της παρούσας 
«Διαδικασία ανάδειξης Αναδόχου - Κατακύρωση», όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας.    
 
16.1.1.3.7. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, η 
ένωση απαντά θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α του ΤΕΥΔ («Τρόπος 
συμμετοχής») και συμπληρώνει τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους 
ερωτήματα α, β και γ. Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε 
φορέα-μέλος της ένωσης, στα οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα Μέρη ΙΙ-IV αυτού.  
 
16.1.1.4. Yπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν τον χρόνο ισχύος της 
προσφοράς τους.  
 
16.1.1.5. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του υποψηφίου. Ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά, αναφέρονται τα κατωτέρω, κατά περίπτωση, απαιτούμενα έγγραφα:  
 
(α) Πιστοποιητικό έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος φυσικού προσώπου ή 
(β) ΦΕΚ σύστασης και τροποποιήσεις αυτού (για τους υποψήφιους με τη μορφή Α.Ε. 
και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του υποψηφίου 
και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.), όπως ισχύει κατά την 
ημέρα υποβολής της προσφοράς, 
(γ) Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα 
πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την εταιρεία και 
τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 
καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού 
προσώπου. 
(δ) νομότυπη απόφαση του αρμοδίου οργάνου Διαχείρισης της επιχείρησης (σε 
περίπτωση εταιρικού σχήματος κ.τ.λ.) ή πρακτικό απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, 
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εφόσον υπάρχει (σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας κ.τ.λ.), περί συμμετοχής στον 
παρόντα Διαγωνισμό. 
 
16.1.1.6. Σε περίπτωση ομίλου, σύμπραξης, κοινοπραξίας εταιρειών, υπό σύσταση 
κοινοπραξίας, ένωσης επιχειρήσεων (consortium) και εν γένει περισσοτέρων του ενός 
προσώπων, φυσικών ή νομικών, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, 
απαιτείται, επίσης, να προσκομισθεί υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το κάθε 
μέλος (ή το νόμιμο εκπρόσωπό του), χωριστά, στην οποία θα δηλώνεται: (i) η 
αποδοχή της σύμπραξης, της κοινοπραξίας, της υπό σύσταση κοινοπραξίας, της 
ένωσης (consortium) ή της από κοινού υποβολής της υποψηφιότητας, (ii) ο κοινός 
εκπρόσωπος και αντίκλητος του ομίλου, των συμπραττόντων ή κοινοπρακτούντων 
μελών έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και (iii) το ποσοστό συμμετοχής του κάθε 
μέλους. 
 
 

            ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
1. 
 

Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού της Αναθέτουσας Αρχής δύναται να καλεί 
εγγράφως τους υποψήφιους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, να 
διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν 
υποβάλει, βάσει του παρόντος άρθρου, μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από 
την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.  

Επισημαίνεται ότι η ως άνω συμπλήρωση ή διευκρίνιση επιτρέπεται να έχει ως 
συνέπεια μόνο τη διευκρίνιση ή τη συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, 
εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.    

Στην περίπτωση αυτή η παροχή συμπληρώσεων ή διευκρινίσεων είναι 
υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

Μετά την κατάθεση των προσφορών, οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση 
υποβάλλεται από τους υποψήφιους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού της Αναθέτουσας Αρχής, δε λαμβάνεται υπόψη. 

Σε περίπτωση που οι συμπληρώσεις ή διευκρινίσεις, που ζητήθηκαν από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν 
προσκομισθούν μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το σχετικό έγγραφο, η 
προσφορά θα απορρίπτεται. 

 
 2. Επισημαίνεται ότι κάθε υποψήφιος πρέπει να πληροί απαραιτήτως όλες τις 

παραπάνω προϋποθέσεις, προκειμένου να συμμετάσχει στην περαιτέρω 
διαδικασία του Διαγωνισμού για το έργο. 
 

3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλουν κοινή προσφορά, υποβάλουν 
τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση.  
 

4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αποτελεί ένωση οικονομικών φορέων, 

επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα μέλη της, αρκεί, όμως, 

συνολικά να καλύπτονται όλες. 

5. Εάν τα ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από την οικεία χώρα 

είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του υποψηφίου ενώπιον 
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δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου 

επαγγελματικού φορέα της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του διαγωνιζόμενου. 

Στην ένορκη δήλωση θα δηλώνεται καταρχήν αδυναμία έκδοσης των σχετικών 

δικαιολογητικών στο αντίστοιχο Κράτος-Μέλος.  

6. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 

υποψηφίου στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά 

σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση (σύμφωνα με 

την κατωτέρω διευκρίνιση αρ. 6) από αυτόν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 

από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

7. Δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 

προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της 

ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν 

έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και, κατά συνέπεια, 

δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η 

εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή 

άλλους φορείς. 

8. Τυχόν στοιχεία της προσφοράς με εμπιστευτικό χαρακτήρα σημαίνονται από τον 

υποψήφιο με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος. Τα στοιχεία αυτά 

αφορούν ιδίως τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των 

προσφορών. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 

εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική 

δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές 

πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές 

μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα 

στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

16.2. Τεχνική Προσφορά 
 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισμού, Τεχνική 
Προσφορά για το σύνολο του εξοπλισμού της ΕΕΤΤ (Παράρτημα Α) και το σύνολο 
των δημοπρατούμενων ασφαλιστικών καλύψεων (Παράρτημα Β). 
   
Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει: 
α) Γενικό περίγραμμα και περιεχόμενα ασφαλιστηρίου,  
β) Γενικούς Όρους Σύμβασης, όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία των 
συμβαλλομένων, οι γενικές εξαιρέσεις, οι γενικοί όροι ασφάλισης και πίνακα 
ασφαλιζόμενων αντικειμένων, σύμφωνα με το Παράρτημα Α της παρούσας. 
γ) Ειδικούς Όρους Σύμβασης, όπου θα αναφέρονται οι ειδικοί όροι των επιμέρους 
ασφαλιστικών καλύψεων, οι ειδικές  εξαιρέσεις, οι ειδικές διατάξεις  και οι απαλλαγές 
ανά κάλυψη, λαμβάνοντας υπόψη το Παράρτημα Β της παρούσας. 
Επισημαίνεται ότι στα ανωτέρω ασφαλιστικά κείμενα δεν θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται τα ασφάλιστρα, τα οποία θα περιέχονται στον υποφάκελο 
Οικονομικής Προσφοράς των υποψηφίων. 
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

1. Η Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο 
με μορφή pdf και υπογράφεται ψηφιακά από τον υποψήφιο.  

2. Τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς προσκομίζονται κατά περίπτωση μαζί με τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή, έως τις 15:00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, με 
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.  

Tα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς που απαιτείται να προσκομιστούν στην 
Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και 
στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα και άρα δεν 
φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του. Ως τέτοια στοιχεία, ενδεικτικά, είναι 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Τεχνικά 
εγχειρίδια, PROSPECTUS κλπ., που είναι διαθέσιμα και στο διαδίκτυο, δεν 
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή. 

 

3. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται 
συντομογραφίες (abbreviations) για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι 
υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την 
επεξήγησή τους. 
 
4. Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται 
αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή 
απόκρουση όρου της Προκήρυξης ή της Προσφοράς. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να 
καλεί εγγράφως τους υποψήφιους να διευκρινίσουν, μέσα σε προθεσμία επτά (7) 
ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς του σχετικού αιτήματος, το περιεχόμενο της 
Τεχνικής Προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες, ήσσονος σημασίας 
ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή λογιστικά σφάλματα που 
μπορούν, κατά την κρίση της, να θεραπευτούν.  
 

Άρθρο 17ο 
Περιεχόμενα (υποφακέλου) 
«Οικονομική Προσφορά» 

 

17.1. Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του υποψήφιου. 
 
17.2. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται, ηλεκτρονικά, επί ποινή αποκλεισμού, 
στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά». 
 
17.3. Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 
από τον υποψήφιο. Τα στοιχεία που περιλαβάνονται στη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος και του παραγόμενου, ψηφιακά υπογεγραμμένου, ηλεκτρονικού 
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται πλήρως. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει 
σχετικό μήνυμα και ο υποψήφιος καλείται να παράξει, εκ νέου, το ηλεκτρονικό αρχείο 
pdf. 
 
17.4. Εφόσον η Οικονομική Προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί, στο σύνολό της, στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος, ο υποψήφιος επισυνάπτει, ψηφιακά 
υπογεγραμμένα, τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  
 



  

 

 

    
- 23 - 

17.5. Η Οικονομική Προσφορά περιλαμβάνει συμπληρωμένο το έντυπο του 
Παραρτήματος ΙV (Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς) της παρούσας. Ως Οικονομική 
Προσφορά λαμβάνεται το συνολικό προτεινόμενο ποσό που αποτυπώνεται στο 
έντυπο.  
 
17.6. Η τιμή αναγράφεται σε ευρώ. Προσφορές που δε δίδουν τιμές σε ευρώ ή που 
καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η τιμή 
αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, η ολογράφως 
αναγραφόμενη τιμή υπερισχύει της αριθμητικής. Εφόσον από την προσφορά δεν 
προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 
17.7. Υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν θα αναγράφονται στους πίνακες 
Οικονομικής Προσφοράς με την ένδειξη «Δωρεάν» στη στήλη τιμών. Σε κάθε 
περίπτωση που έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και εάν δεν υφίσταται η 
ένδειξη «Δωρεάν», τεκμαίρεται ότι προσφέρεται δωρεάν.  
 
17.8. Διατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην Οικονομική Προσφορά ή 
επιφυλάξεων επ’ αυτής θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του Διαγωνισμού 
και οδηγούν στην απόρριψη της Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου που τις 
διατυπώνει.  
 
17.9. Η τιμή της Οικονομικής Προσφοράς που θα δοθεί από τους υποψήφιους 
αποτελεί την πλήρη αμοιβή τους για το έργο της παρούσας. Οι τιμές των Προσφορών 
που αφορούν σε οποιαδήποτε υπηρεσία θα εκφράζονται σε ευρώ με ακρίβεια δύο (2) 
δεκαδικών ψηφίων. Στις τιμές θα περιλαμβάνεται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και 
κάθε άλλη επιβάρυνση (δασμοί, φόροι, αναπροσαρμογή τιμών κ.λ.π.) για την 
εκτέλεση του έργου. 
 
17.10. Τεκμαίρεται ότι για τον προσδιορισμό της Οικονομικής Προσφοράς, οι 
υποψήφιοι έχουν συνυπολογίσει και λάβει υπόψη όλες τις δαπάνες και κάθε μορφής 
έξοδα, που θα απαιτηθούν, για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας, καθώς 
και όλες τις δαπάνες, φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη ασφαλιστικής 
κάλυψης και λοιπά κόστη, με τα οποία τυχόν βαρύνεται ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τη 
Σύμβαση.  

17.11. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, η τιμή της Οικονομικής 
Προσφοράς του Αναδόχου θα παραμείνει σταθερή και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση, 
για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία.  
 
17.12. Σε περίπτωση υπερβολικά χαμηλής Οικονομικής Προσφοράς, κατά την κρίση 
της Επιτροπής, θα ζητείται από τον υποψήφιο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης 
της Οικονομικής Προσφοράς. Εάν, και μετά από την αξιολόγηση της αρμόδιας 
Επιτροπής της ως άνω αιτιολόγησης, οι προτεινόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά 
χαμηλές, η Προσφορά απορρίπτεται.   
 
17.13. Υποβολή Οικονομικής Προσφοράς, καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο από τον 
αναφερόμενο στο παρόν άρθρο, συνεπάγεται την απόρριψή της ως απαράδεκτης. 
 

17.14. Η Οικονομική Προσφορά υπογράφεται ψηφιακά από το νόμιμο εκπρόσωπο 
του υποψηφίου και, σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών 
φορέων, από όλους τους οικονομικούς φορείς ή από τον κοινό εκπρόσωπό της. 
Προσφορά, η οποία θα υποβληθεί χωρίς ψηφιακή υπογραφή, θεωρείται άκυρη και 
απορρίπτεται. Οικονομική Προσφορά, η οποία είναι ελλιπής ή αόριστη, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη.  
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17.15. Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, στην 
Προσφορά πρέπει να αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το τμήμα του 
αντικειμένου του έργου που θα αναλάβει κάθε μέλος της ένωσης και το ποσοστό επί 
του συμβατικού τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος και να παρουσιάζεται ο 
τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους κατά την υλοποίηση του έργου. 
 
17.16. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση, που κατά την 
κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και 
δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
17.17. Οικονομική Προσφορά για μέρος του ζητούμενου έργου που προκηρύχθηκε 
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

Άρθρο 18ο 
Επιτροπές Διαγωνισμού 

 

    18.1. Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής συγκροτούνται: 

α. Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 221 παρ. 1 
στοιχεία α-στ’ και η’ του Ν. 4412/2016. Η ΕΔ θα είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή όλων 
των σταδίων του Διαγωνισμού, τον έλεγχο υποβολής των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, και των Τεχνικών Προσφορών, καθώς και την αξιολόγηση των 
Οικονομικών Προσφορών.     
 
β. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) της σύμβασης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 221 παρ. 11 περ. δ του Ν. 4412/2016. Η ΕΠΠ θα παραλαμβάνει 
το παραδοτέο του έργου και θα συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο, θα παρακολουθεί 
και θα ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου και θα εισηγείται τη λήψη των 
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων.  

  
 γ. Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων για την εξέταση των προβλεπομένων ενστάσεων 

και προσφυγών ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 221 παρ. 11 περ. α του Ν. 4412/2016.   
 
18.2. Ο χρόνος των συνεδριάσεων, η ώρα έναρξης καθώς και η ενδεχόμενη διακοπή 
και επανέναρξη αυτών θα ορίζονται κάθε φορά από τον αρμόδιο Πρόεδρο της 
Επιτροπής. 
 

Άρθρο 19ο 
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

 
19.1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες 
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 
21/06/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζομένων, 
κατά τα λοιπά, των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 
διαδικασιών.  
 
19.2. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο 
των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 
Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών 
αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα 



  

 

 

    
- 25 - 

οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι 
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 
 
19.3. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι υποψήφιοι στο Διαγωνισμό θα 
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που 
αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 
«Οικονομική Προσφορά», οι υποψήφιοι των οποίων οι οικονομικές προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που 
προσφέρθηκαν. 
 
19.4. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών 
φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015 (Α΄34). 
 

Άρθρο 20ο 
Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών  

 
20.1. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η ΕΔ προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσα από το σύστημα, ως ακολούθως: 
 
20.2. Τα μέλη της ΕΔ, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνουν στη 
διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της Τεχνικής Προσφοράς 
μέσω του συστήματος και του φυσικού αρχείου και αξιολογούν εάν οι υποψήφιοι 
πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής και έχουν υποβάλει τεχνικά 
αποδεκτή προσφορά, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την 
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. Κατά τη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης, η ΕΔ 
μπορεί, μέσω του συστήματος, να απευθύνει αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες 
– υποψήφιους για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι 
χρήστες – υποψήφιοι παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση 
προθεσμιών που τους ορίζονται.  
 
20.3. Η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει το Πρακτικό αξιολόγησης. 
Το πρακτικό ή ακριβές αντίγραφο αυτού, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται στο 
portal του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Τα ονόματα των υποψηφίων που αποκλείονται από την 
περαιτέρω διαδικασία συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό, καθώς και οι λόγοι 
αποκλεισμού κάθε ενός από αυτούς δύναται να γνωστοποιούνται – κατόπιν σχετικού 
αιτήματος - μέσω φαξ σε όλους τους υποψήφιους.  
 
20.4. Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την 
εξέταση τυχόν υποβληθεισών, η ΕΔ γνωστοποιεί στους υποψήφιους, των οποίων οι 
Τεχνικές Προσφορές έχουν γίνει αποδεκτές, την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης 
των ηλεκτρονικών υποφακέλων των Οικονομικών Προσφορών μέσω του 
συστήματος. Οι υποφάκελοι των Οικονομικών Προσφορών όσων κυρίως προσφορών 
απορρίφθηκαν, κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων, δεν 
αποσφραγίζονται.   
 
20.5. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων των Οικονομικών 
Προσφορών, οι υποψήφιοι, των οποίων οι Οικονομικές Προσφορές 
αποσφραγίστηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
προσφορών, προκειμένου να λάβουν γνώση των στοιχείων. Η ΕΔ προβαίνει στην  
αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών μέσω του συστήματος και του φυσικού 



  

 

 

    
- 26 - 

αρχείου και συντάσσει Πρακτικό οικονομικής αξιολόγησης. Σε περίπτωση που 
προκύψουν απορρίψεις προσφορών, η ΕΔ τεκμηριώνει την απόφασή της στο 
συνταχθέν πρακτικό.  
 
20.6. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αναρτάται στο σύστημα και κοινοποιείται στους 
υποψήφιους με αποδειτικό παραλαβής. 
 

20.7. Μέσα από το σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 
1. Η ΕΔ προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση 
φακέλων και υποφακέλων των προσφορών, συντάσσει και υπογράφει τα κατά 
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.  
2. Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 
ηλεκτρονικών προσφορών.  
3. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την 
απόρριψη της προσφοράς τους.  
4. Η ΕΔ ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την Αναθέτουσα Αρχή του Διαγωνισμού 
απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για 
παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – 
οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών 
που τους ορίζονται. 
 

Άρθρο 21ο 
Διαδικασία ανάδειξης Αναδόχου - Κατακύρωση 

 
21.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την έκδοση της απόφασης της 
Αναθέτουσας Αρχής για την έγκριση της (προσωρινής) κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού βάσει του πίνακα βαθμολογίας, ο υποψήφιος, στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση 
που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, 
σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με τη σήμανση «Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης», τα πρωτότυπα ή αντίγραφα [σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 
του Ν. 4250/2014 (Α’ 74)] των  δικαιολογητικών, που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο, ως αποδεικτικά στοιχεία για την πλήρωση των κριτηρίων της μη συνδρομής 
λόγων αποκλεισμού και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της 
παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται  από τον υποψήφιο εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο 
ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 
 
21.2. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι τα ακόλουθα: 
 
21.2.1. Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου 
που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω υποψήφιος,  
έκδοσης  του  τελευταίου  τριμήνου  πριν  από  την κοινοποίηση  της  ως  άνω  
έγγραφης  ειδοποίησης,  από  το  οποίο να προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος 
δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κάποια από τις 
περιπτώσεις του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.  
 
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του 
άρθρου 73 παρ. 1 εδ. β του Ν. 4412/2016.  
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21.2.2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-
μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της 
κοινοποίησης σε αυτόν της  ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ο προσωρινός Ανάδοχος 
είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.    
 
21.2.3. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος  δεν τελεί σε κάποια από τις 
καταστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 4 περ. β του Ν. 4412/2016. 
 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο 
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 και στην περ. β της παρ. 4 του 
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  
 
21.2.4. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο 
θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά 
την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επιδόσεως της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
 
21.2.5. Στοιχεία απόδειξης οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 
 
21.2.5.1. Οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων των 
τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων, στην περίπτωση που η δημοσίευση των 
οικονομικών καταστάσεων απαιτείται, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της 
χώρας, όπου ο υποψήφιος (ή, εφόσον πρόκειται περί κοινοπραξίας, τα μέλη αυτής) 
είναι εγκατεστημένος. 
 
21.2.5.2. Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών του υποψηφίου (ή 
των μελών της κοινοπραξίας) για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις, 
συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των 
δραστηριοτήτων του. 
 
21.2.5.3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αποτελεί ένωση οικονομικών φορέων, τα 
αιτούμενα στις παρ. 22.2.5.1 και 22.2.5.2 πρέπει να υποβάλλονται για κάθε μέλος της 
ένωσης, η πλήρωση, ωστόσο, των σχετικών απαιτήσεων αρκεί να καλύπτεται από 
ένα εκ των μελών της ένωσης.  
 

21.2.6. Στοιχεία απόδειξης τεχνικής – επαγγελματικής ικανότητας 

Προς απόδειξη των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις παρ. 13.3 και 13.3.1 της 
παρούσας ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει τα ίδια τα συμβατικά κείμενα ή τα 
σχετικά χωρία των συμβάσεων ή τιμολόγια ή συστατικές επιστολές ή πιστοποιητικό 
που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή (εάν ο αποδέκτης είναι 
δημόσιος φορέας) ή πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης (εάν αποδέκτης είναι 
ιδιώτης) και από τα οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία. 
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21.2.7. Αναφορά του τμήματος της Σύμβασης που ο υποψήφιος προτίθεται, 
ενδεχομένως, να αναθέσει υπεργολαβικά σε συγκεκριμένους τρίτους (φυσικά ή μη 
πρόσωπα) και έγγραφα αποδεικτικά της συνεργασίας τους αυτής. 
 
21.3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλουν κοινή προσφορά, υποβάλουν 
τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που 
συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016. 
  
21.4. Όταν ο υποψήφιος, ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα προσφορά και 
στον οποίον έγινε η προσωρινή κατακύρωση, δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από 
τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα, η κατακύρωση 
γίνεται στον υποψήφιο που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 
προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση 
γίνεται στον υποψήφιο που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 
προσφορά και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους υποψήφιους δεν προσκομίζει, 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των προηγουμένων παραγράφων, ένα 
ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο 
Διαγωνισμός ματαιώνεται. 
 
21.5. Σε περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν προσκομίσει 
εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από 
τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρούσης, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας 
Αρχής η εγγύηση συμμετοχής.  
 
21.6. Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται 
σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.  
 

21.7. Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του υποψηφίου οικονομικού φορέα, 
η Αναθέτουσα Αρχή αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET 
δεδομένα σχετικά με την φορολογική ενημερότητα του υποψηφίου, στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής 
ειδοποίησης του. Σε περίπτωση που το σύστημα παρουσιάζει κάποιον υποψήφιο μη 
ενήμερο φορολογικά, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 
από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν, στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο 
τρόπο (μέσω του συστήματος) να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα σε έντυπη 
μορφή εντός της προθεσμίας των 20 ημερών και από την οποία να προκύπτει ότι 
είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήμερος. 
 
Όταν ο υποψήφιος δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου 
(ΑΦΜ), υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) 
ημερών από την ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην 
αρμόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε 
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η 
ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου. 
 
21.8. Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός Ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016 για 
τις οψιγενείς μεταβολές, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση 
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συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί. Η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του υποψηφίου που απορρίφθηκε. Αν 
κανένας από τους υποψήφιους δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται. 
 

Άρθρο 22ο 
Ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 

 
22.1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του 
υποψήφιου στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) εργάσιμες 
ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από 
σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των 
δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. 
 
22.2. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα 
μελών της ΕΔ, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την 
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  
 
22.3. Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο 
Διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 
 

Άρθρο 23ο 
Έννομη προστασία 

 
23.1. Ενστάσεις/ προσφυγές υποβάλλονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ν. 
4412/2016 (Α΄147) και ν.3886 (ΦΕΚ Α’ 173).  
 
23.2. Οι ενστάσεις/προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας την 
ειδική φόρμα του συστήματος και επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο, σε μορφή 
αρχείου pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή τους. Ένσταση, που δεν έχει 
υποβληθεί ηλεκτρονικά, δε λαμβάνεται υπόψη.  
 
23.3. Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, 
εκδίδονται με τη διαδικασία που ορίζεται από το TAXISNET του Υπουργείου 
Οικονομικών, υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - 
χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζονται εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια 
υπηρεσία βάσει του Ν. 3943/2011 (Α΄66) και της Υπουργικής απόφασης «περί 
ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13 (Β΄1675), όπως κάθε φορά αυτά 
ισχύουν. 
 
23.4. Επί της ένστασης/ προσφυγής αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 
του ν. 4412/2016 (Α΄147), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη 
πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της 
άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (0,5%) επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 
παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση/ προσφυγή 
γίνει δεκτή. 
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Άρθρο 24ο 
Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

 
Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 
έγγραφα που παράγονται στο σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από 
τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, των 
διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό 
δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ 1317/Β/23-04-2012) και αυτών της 
περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013.  
 

Άρθρο 25ο 

Κατακύρωση του Διαγωνισμού 
 
25.1. Ο Διαγωνισμός ολοκληρώνεται αφού εγκριθεί το αποτέλεσμά του από την 
Ολομέλεια της Αναθέτουσας Αρχής. Η απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών 
κοινοποιείται από την ΕΔ στον προσωρινό Ανάδοχο και σε κάθε προσφέροντα, με 
οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
κ.λ.π., επί αποδείξει. Αν δε λάβει χώρα η παραπάνω κοινοποίηση προς όλους τους 
προσφέροντες, η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της. 
Η απόφαση κατακύρωσης αναρτάται, επίσης, ηλεκτρονικά. 
 
25.2. Στην απόφαση κατακύρωσης αναγράφονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για 
την αναστολή της σύναψης της Σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 επ. του Ν. 
4412/2016. 
  
25.3. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και, ιδίως, η σύναψη 
της Σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: α) 
άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες 
διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 
προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό Ανάδοχο, εφόσον ο 
τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 21 της 
παρούσας, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 
 
25.4. Η Σύμβαση συντάσσεται με βάση την απόφαση κατακύρωσης, την Προκήρυξη 
και τα στοιχεία προσφοράς του Αναδόχου, περιέχει δε όσες τροποποιήσεις, 
συμπληρώσεις, διευκρινίσεις κ.λ.π. κρίνονται αναγκαίες για την εξασφάλιση των 
συμφερόντων της Αναθέτουσας Αρχής και την καλύτερη δυνατή αποτύπωση της 
βούλησης των μερών, στο πλαίσιο της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών 
ηθών. 

Άρθρο 26ο 
Ματαίωση του Διαγωνισμού 

 
26.1. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από 
γνώμη της ΕΔ, να ματαιώσει το Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως 
στις παρακάτω περιπτώσεις: 
 
(α) Εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω 
απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των 
προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας 
Διακήρυξης, 
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(β) Αν κανένας από τους υποψήφιους δεν προσέλθει για την υπογραφή της 
Σύμβασης,  
 
(γ) Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  
 
(δ) Αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία 
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν 
ενδιαφέρει πλέον την Αναθέτουσα Αρχή,  
 
(ε) Αν λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της Σύμβασης,  
 
(στ) Αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,  
 
(ζ)  Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία ισχύος των προσφορών, 
 
(η) Για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως, ιδίως, δημόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
 
26.2. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας ανάθεσης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ακυρώσει μερικά τη διαδικασία 
ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της 
από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
 
26.3. Κάθε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με το διενεργούμενο 
Διαγωνισμό κοινοποιείται στους υποψήφιους ή/και στον Ανάδοχο με επιστολή, 
τηλεομοιοτυπία ή άλλο πρόσφορο μέσο.  
 
26.4. Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσμεύεται, με οποιονδήποτε τρόπο, από την παρούσα 
Διακήρυξη να αναθέσει τη δημοπρατούμενη υπηρεσία, δικαιούμενη να αναθέσει ή 
όχι, κατά την ελεύθερη κρίση της, να ματαιώσει, αναβάλει ή επαναλάβει το 
Διαγωνισμό. Σε καμία περίπτωση δε δημιουργεί υποχρέωση αποζημίωσης υποψηφίων 
από την Αναθέτουσα Αρχή για οποιεσδήποτε δαπάνες ή άλλες θετικές ή αποθετικές 
τους ζημίες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις οικείες κοινοτικές και εθνικές 
διατάξεις. 
 

Άρθρο 27ο 
Υπογραφή Σύμβασης 

 
27.1. Ο Ανάδοχος, στον οποίο κατακυρώνεται ο Διαγωνισμός, είναι υποχρεωμένος, 
εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής, να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης. 
Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει 
την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, ο ανακηρυχθείς 
Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης ή εάν δεν προσκομίσει τα 
απαραίτητα έγγραφα, κηρύσσεται έκπτωτος. Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ 
της Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό 
επιφυλασσομένων των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής για πλήρη 
αποκατάσταση της ζημίας της.  
 
27.2. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή 
της Σύμβασης μέσα στην ταχθείσα προθεσμία ή δεν προσκομίσει τα απαραίτητα 
έγγραφα και κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή 
διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει υπό τους ίδιους ακριβώς όρους τον δεύτερο κατά 
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βαθμολογική σειρά υποψήφιο και αν αυτός δεν προσέλθει τον επόμενο. Αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
 
27.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση στην 
Αναθέτουσα Αρχή κάθε μεταβολή που γίνεται στην έδρα της επιχείρησης σε σχέση με 
την αρχικώς δηλωθείσα στο Διαγωνισμό μέχρι την ολοκλήρωση έργου, άλλως κάθε 
κοινοποίηση που γίνεται στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί επιφέρει όλα τα νόμιμα 
αποτελέσματά της.  
 

Άρθρο 28ο 
Ποινικές ρήτρες- Θάνατος ή πτώχευση Αναδόχου 

 
28.1. Μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου επιτρέπει στην 
Αναθέτουσα Αρχή να απαιτήσει την κατάπτωση ποινικών ρητρών, όπως αυτές 
προσδιορίζονται ειδικότερα στο κείμενο της Σύμβασης που θα υπογραφεί και το Ν. 
4412/2016.  
 
28.2. Το ποσόν των ποινικών ρητρών θα παρακρατείται/συμψηφίζεται από/με την 
αμοιβή ή οποιοδήποτε ποσό οφειλόμενο από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον 
Ανάδοχο ή θα αναζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 
κρίνει αυτή σκόπιμο. Σε περίπτωση που το ποσό των ποινικών ρητρών υπερβαίνει τις 
ήδη καταβληθείσες πληρωμές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει αμέσως στην 
Αναθέτουσα Αρχή το υπερβάλλον. 
 
28.3. Σε περίπτωση θανάτου ή πτώχευσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή 
αποφασίζει μονομερώς για την τύχη της Σύμβασης, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται 
στο κείμενο της Σύμβασης που θα υπογραφεί. 
 

Άρθρο 29ο 
Εκχώρηση - Υπεργολαβία 

 
Απαγορεύεται η εκχώρηση ή η υπεργολαβική ανάθεση από τον Ανάδοχο του συνόλου 
ή μέρους της Σύμβασης χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας 
Αρχής. Ακόμη και σε περίπτωση εκχώρησης ή υπεργολαβικής ανάθεσης ο Ανάδοχος 
διατηρεί εις ολόκληρον και αλληλέγγυα ευθύνη με τον τρίτο, εκδοχέα ή υπεργολάβο, 
τόσο για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης, όσο και για την αποκατάσταση κάθε 
τυχόν ζημίας που οφείλεται στο γεγονός της εκχώρησης ή της υπεργολαβικής 
ανάθεσης. 

Άρθρο 30ο  
Εμπιστευτικότητα - Πνευματική ιδιοκτησία   

 
30.1. Απαγορεύεται οποιαδήποτε από πλευράς του Αναδόχου δημοσιότητα 
αναφορικά με τον παρόντα Διαγωνισμό ή τη Σύμβαση, χωρίς προγενέστερη έγγραφη 
άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. Ο όρος αυτός εξακολουθεί να ισχύει σε όλη τη 
διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, καθώς και μετά τη λήξη ή τη, με οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο, λύση αυτής. 
 
30.2. Η εμπιστευτικότητα αίρεται πάντοτε κατόπιν συμφωνίας. Αίρεται δε 
αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς ένστασης, δίκης ή διαιτησίας, στο απολύτως 
αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους νομικούς τους 
παραστάτες, καθώς τους δικαστές/διαιτητές. Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα 
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δε δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του ελληνικού κράτους και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
30.3. Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να τηρεί, εμπιστευτικά, για δύο (2) έτη, τα 
στοιχεία που τίθενται στη διάθεσή της από υποψήφιους, ιδίως εάν αφορούν τεχνικά 
στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 
εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «Εμπιστευτικό Έγγραφο». Παράβαση της αρχής 
εμπιστευτικότητας προκύπτει μόνον από έγγραφο που έχει εκδώσει όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
  
30.4. Ο Ανάδοχος πρέπει να εγγυηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή ότι τα παραδοτέα της 
Σύμβασης είναι απαλλαγμένα από κάθε δικαίωμα τρίτου, που βασίζεται στις διατάξεις 
της ελληνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας περί προστασίας της πνευματικής ή/και 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ευθύνεται δε για αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας της 
Αναθέτουσας Αρχής από την προσβολή ανάλογου δικαιώματος τρίτου προσώπου.  
 
30.5. Τα κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα επί των παραδοτέων ανήκουν στην 
Αναθέτουσα Αρχή, αποκλειστικά και στο σύνολό τους, περιλαμβανομένης κάθε 
μορφής εξουσίας που μπορεί να απορρέει από το περιουσιακό δικαίωμα και για χρόνο 
αόριστο. Ανάλογα ισχύουν και για δικαιώματα σε βάση δεδομένων που πιθανά 
αποτελούν παραδοτέο, σύμφωνα με την παρούσα.  
  
 

Άρθρο 31ο  
Δικαιοδοσία  

 
Για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει από τη Σύμβαση και αφορά στην 
εκτέλεση, εφαρμογή και ερμηνεία αυτής και, εν γένει, για όλες τις σχέσεις που 
δημιουργούνται από αυτήν, είναι αποκλειστικά αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας και 
εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.   

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜ. ΤΣΑΜΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

   

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ 

ΑΡΧΗΣ  
 

 Το σύνολο του προς ασφάλιση εξοπλισμού περιγράφεται συνοπτικά στον κατωτέρω πίνακα.  

 Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ισχύων ΦΠΑ (24%). 

 Ο εξοπλισμός διακρίνεται σε σταθερό και κινητό-μεταφερόμενο.  

 Ο σταθερός εξοπλισμός βρίσκεται είτε σε εξωτερικούς σταθμούς εποπτείας, είτε σε 

αποθηκευτικούς χώρους στους γραφειακούς χώρους της ΕΕΤΤ (κατωτέρω υπό στοιχ. 1,7,8, 

μέρος του 9  και μέρος του 10). 

 Ο κινητός-μεταφερόμενος εξοπλισμός βρίσκεται είτε εγκατεστημένος επί των οχημάτων της 

ΕΕΤΤ τα οποία σταθμέυουν σε φυλασσόμενους χώρους στάθμευσης, είτε σε αποθηκευτικούς 

χώρους στους γραφειακούς χώρους της ΕΕΤΤ (όταν δεν χρησιμοποιείται, κατωτέρω υπό στοιχ. 

2,3,4,5,6, μέρος του 9  και μέρος του 10). 

 

 

 ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

421.838,08 € 5 2.109.190,40 € 

2 
ΚΙΝΗΤΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ (V-UHF) 

282.769,60 € 5 1.413.848,00 € 

3 
ΚΙΝΗΤΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ (SHF) 

154.677,60 € 2 309.355,20 € 

4 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ (V-UHF) 

218.401,20 € 5 1.092.006,00 € 

5 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ (SHF) 

178.560,00 € 2 357.120,00 € 

6 
ΕΛΑΦΡΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

481.169,60 € 1 481.169,60 € 

7 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΣΔΕΦ 503.363,99 € 1 503.363,99 € 

8 ΣΕΤ ΡΑΔΙΟΔΟΚΙΜΩΝ 94.897,20 € 1 94.897,20 € 
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9 
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
(εξοπλισμός τον οποίο προμηθεύτηκε η 
ΕΕΤΤ με μεμονωμένες συμβάσεις) 

804.712,02 € 1 804.712,02 € 

10 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

543.492,00 € 1 543.492,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 7.709.154,41 € 

 

 Αναλυτικοί πίνακες του ασφαλισμένου εξοπλισμού θα αποτελέσουν μέρος του ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου που θα συναφθεί με τον Ανάδοχο του Διαγωνισμού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1.1. Απώλεια ή ζημία του ασφαλισμένου εξοπλισμού (σταθερού και φορητού) στο 

100% της αξίας αντικατάστασής του από οιαδήποτε αιτία και κάλυψη 

δαπανών μεταφοράς του (σε περίπτωση ζημίας) προς εξέταση / επισκευή 

στην έδρα του Κατασκευαστή / Προμηθευτή ή όπου αυτός υποδείξει εντός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

1.2. Απώλεια ή ζημία του ασφαλισμένου εξοπλισμού συνεπεία δολιοφθοράς, 

τρομοκρατικής ή άλλης κακόβουλης ενέργειας ή απεργίας, οχλαγωγίας, 

πολιτικών ταραχών κλπ. 

1.3. Απώλεια ή ζημία του ασφαλισμένου εξοπλισμού συνεπεία πυρκαγιάς, 

σεισμού, εκρήξεως ηφαιστείου, φυσικών καταστροφών εν γένει (καταιγίδα, 

κυκλώνας, τυφώνας, πλημμύρα, παλιρροϊκό κύμα, κεραυνός κλπ.). 

1.4. Απώλεια ή ζημία του ασφαλισμένου εξοπλισμού συνεπεία υψηλής τάσης ή 

διατάραξης της τάσης / αιφνίδιας διακοπής της παροχής ηλεκτρικού 

ρεύματος. 

1.5. Απώλεια ή ζημία του ασφαλισμένου εξοπλισμού συνεπεία κλοπής. 

 

2. Ειδικότερα, κάλυψη των κατωτέρω: 

001. Απεργίες, στάσεις, πολιτικές ταραχές 

006. Υπερωρίες, νυχτερινή εργασία, ταχεία αποστολή 

007. Έξοδα αεροπορικού ναύλου 

502. Κάλυψη βαλβίδων και λυχνιών 

503. Κλοπή 

504. Κάλυψη φορητού ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

505. Σεισμός - έκρηξη ηφαιστείου 

506. Καταιγίδα, κυκλώνας, τυφώνας 

507. Πλήρης αξία αντικατάστασης 

534. Σύστημα κλιματισμού 

538. Προστασία από κεραυνούς και υψηλή τάση 

564. Καθυστέρηση επισκευής (έως 4 εβδομάδες)  

591. Εγγύηση Σύμβασης Συντήρησης 

- τρομοκρατικές ενέργειες και κακόβουλη βλάβη 

- κάλυψη διακοπής παροχής ηλεκτρισμού 
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3. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ: 

Απαλλαγές είναι αποδεκτές μέχρι των εξής ορίων: 

Σταθερός εξοπλισμός:  Μέχρι ποσοστό 10% επί της αξίας κτήσης ανά ζημιογόνο 

γεγονός, με ελάχιστο τα 1.000€ στο ποσό κάθε ζημιάς από όλους τους κινδύνους. 

 

Κινητός εξοπλισμός: Μέχρι ποσοστό 15% επί της αξίας αντικατάστασης ανά 

ζημιογόνο γεγονός, από όλους τους κινδύνους. 

  

Επέκταση της κάλυψης: 

-Κάλυψη υλικών ζημιών λόγω διακοπής παροχής ηλεκτρισμού. 

 

4. Τοποθεσία Κινδύνου:  

Στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής ή στη θέση εγκατάστασης για τον σταθερό 

εξοπλισμό και οπουδήποτε στην ελληνική επικράτεια ή την αλλοδαπή για τον 

κινητό εξοπλισμό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

 

Ονομασία Τράπεζας ………….. 

Κατάστημα  

(Δ/νση οδός-αριθμός TK FAX) 

       Ημερομηνία έκδοσης…....... 

       Ευρώ……………  

 

Προς: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)  ΑΡ. ......... ΕΥΡΩ………. 

 

Κύριοι, 

Με την παρούσα εγγυητική επιστολή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυώμεθα ρητά, 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως, υπέρ της 
εταιρείας ………………………..…, δ/νση ……………………….. με Α.Φ.Μ. …………………… 
μέχρι του ποσού των …………………… ΕΥΡΩ για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο 
από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Διαγωνισμό για 
την «Ασφάλιση του εξοπλισμού του ΕΣΔΕΦ της ΕΕΤΤ». 

- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω 
Διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο 
ισχύος της. 

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη 
δήλωσή σας, ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο 
της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί 

πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

  - Η εγγύηση που παρέχεται σύμφωνα με τα παραπάνω ισχύει μέχρι 
την...................(7 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών). Μέχρι τότε θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε 
εσάς του ποσού της εγγύησης.  
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- Βεβαιούται1 υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί 
στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει 
το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την 
Τράπεζά μας. 

 

Με τιμή 

 .............ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ........... 

................ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ............... 

                                                           
1 Στην περίπτωση Τράπεζας η οποία δεν είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα «Βεβαιούμε ότι 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους κανονισμούς του κράτους της έδρας μας, δεν 

έχουμε κανένα περιορισμό στην έκδοση της παρούσας εγγυητικής επιστολής». 
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Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

 

Ονομασία Τράπεζας....... 

Κατάστημα ........... 

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ FAX)    Ημερομηνία έκδοσης...... 

       ΕΥΡΩ............ 

 

Προς: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) ΑΡ. ...... ΕΥΡΩ ......... 

 

Κύριοι, 

1. Με την επιστολή αυτή, σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντί σας εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες υπέρ 
της ........................................................., δ/νση ……………………….. με Α.Φ.Μ. 
…………………… για ποσό ευρώ ................. . Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη 
μας για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης μεταξύ της ΕΕΤΤ και της 
........................................................................, αναφορικά με το έργο «Ασφάλιση 
του εξοπλισμού του ΕΣΔΕΦ της ΕΕΤΤ».  

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση διζήσεως από το 
δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και 
των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 
- 855, 862 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν 
απορρέουν από τα υπ’ όψιν άρθρα. 

3. Σε περίπτωση που μας γνωστοποιήσετε την απόφασή σας ότι η 
............................................................................................................................ 
δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται ανωτέρω στο σημείο 1, σας 
δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας 
καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της 
εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία 
που θα μας περιέλθει σχετικό αίτημά σας. 

4. Για την καταβολή της υπ’ όψιν εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση, 
ενέργεια ή συγκατάθεση της ..............................................., ούτε θα ληφθεί υπ’ 
όψιν οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή 
στα δικαστήρια, με αίτημα τη μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση 
αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπ’ όψιν εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ 
μέχρι να επιστραφεί σε εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη 
δήλωσή σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπ’ όψιν εγγύηση. Μέχρι τότε, θα 
παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού της εγγύησης. 
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6. Βεβαιώνουμε2 υπεύθυνα ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές μας, που 

έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της 

παρούσας, δεν ξεπερνούν το σχετικό όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος.  

 

Με τιμή 

 .............ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ........... 

................ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ............... 

                                                           
2 Στην περίπτωση Τράπεζας η οποία δεν είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα «Βεβαιούμε ότι 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους κανονισμούς του κράτους της έδρας μας, δεν 
έχουμε κανένα περιορισμό στην έκδοση της παρούσας εγγυητικής επιστολής». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV  

                          Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

ΠΡΟΣ ΕΕΤΤ 

Κυρίες, Κύριοι,  

O .......................................……………………..............., ως νόμιμος εκπρόσωπος της 

εταιρείας / κοινοπρακτικού σχήματος / ομίλου / ένωσης /σύμπραξης με την επωνυμία 

.......................................……….……………............... δηλώνω ότι έχω λάβει πλήρη 

γνώση της Προκήρυξης του Διαγωνισμού και των παραρτημάτων αυτής, την οποία 

αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και δηλώνω ότι η εταιρεία / κοινοπρακτικό σχήμα / όμιλος 

/ ένωση /σύμπραξη, εφόσον αναδειχθεί Ανάδοχος, έχει την ικανότητα να εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις της εντός των χρονικών περιθωρίων της σύμβασης και σύμφωνα με 

τους όρους αυτής. Για το σκοπό αυτό προσφέρουμε με την παρούσα το κατά 

αποκοπή ποσό των 

………............... Ευρώ (αριθμητικώς) 

....................... Ευρώ (ολογράφως) 

για την ανάληψη του έργου «Ασφάλιση του εξοπλισμού του ΕΣΔΕΦ της ΕΕΤΤ». 

Το ως άνω ποσό  θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος 

της σύμβασης και θα περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως έξοδα, φόρους, δασμούς, 

παρακρατήσεις, το όφελος του Αναδόχου κλπ.  

  

 Με τιμή  

 ………………………(ημερομηνία) 

 Υπογραφή 

     (Νόμιμου Εκπροσώπου + Σφραγίδα εταιρείας 
 
 /κοινοπραξίας/σύμπραξης) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V  

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των Οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και 

τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [……] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [……] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [……] 

- Τηλέφωνο: [……] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

[……] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε υπηρεσίες : [……] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται 

και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρουςκαι σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και 

υπογράψτε το μέρος V.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοiv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

Προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης 

σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 

κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 

τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε 

ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους 

νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, 

το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός 

φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με το μέρος IV για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 

στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις 

πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / 

υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να 

παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 

παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxv το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
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στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xix; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx: [……] 

 



 

 51 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiii 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες καταστάσειςxxv : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 

ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvi  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  
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[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxix κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα 

ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 

είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

[] Ναι [] Όχι 
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α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα στη σχετική Προκήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην Προκήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxx; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του; 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα στη σχετική Προκήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην Προκήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης: 

και/ή 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών 

που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι ο εξής xxxi: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον 

επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από 

τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη σχετική 

διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών 

που απαιτούνται είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξήςxxxii: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με 

τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 

διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 

περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που 

ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 

οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίεςxxxiii που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και yxxxiv -και η αντίστοιχη 

αξία) 
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της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική Προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα  στη σχετική Προκήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην Προκήρυξη. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxv, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxvi: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγρα

φή 

ποσά ημερομηνίες παραλήπτ

ες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςxxxvii, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει 

τα ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση 

της ποιότητας και τα μέσα μελέτης και 

έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που 

θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για 

προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να 

ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο 

σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχωνxxxviii όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 

διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει 

για τον έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 
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6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται 

από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 

στη σχετική πρόσκληση ή Προκήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, 

εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για 

την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxxxix το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με 

τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονταιxl, εκτός εάν: 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxli. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 

έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο 

και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

                                                           
i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας 

ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vi  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 

του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, 

οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι 

τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 

ικανότητες.” 
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vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 

42). 

ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 

C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 

(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 

Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το 

ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 

της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 

και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) 

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 

(Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο 

εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά 

την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 

την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 

υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 

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

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με 

το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 
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φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 

συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii Πρβλ άρθρο 48. 

xxix  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxx Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 

ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 

Παράρτημα αυτό. 
xxxi  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
xxxii  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxiii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxiv Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxv Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxxvi Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxxvii Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην 

επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xxxviii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 

ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή 

ο πάροχος υπηρεσιών. 

xxxix Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της 

σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για 

την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους 

σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xl Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xli Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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