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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΣΤΑΘΜΟΣ Ε.Η.Σ. ΕΙΡΗΝΗ

Πόλη

Μαρούσι

Ταχυδρομικός Κωδικός

15122

Χώρα

Ελλάδα

Τηλέφωνο

210 2896883

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

impenopoulos@aspete.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Ιωάννης Μπενόπουλος

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

https://elke.aspete.gr

ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι o Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΣΠΑΙΤΕ, ο οποίος είναι Ν.Π.Δ.Δ.,
ανήκει στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης πλην Κεντρικής Διοίκησης. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
Έρευνας ΑΣΠΑΙΤΕ είναι υπηρεσία της ΑΣΠΑΙΤΕ και σκοπός του είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων
που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε
είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών,
αναπτυξιακών καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστημονικών,
τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών,
µμετρήσεων εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη
προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που
συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας µε την παραγωγή και εκτελούνται ή
παρέχονται από το επιστημονικό προσωπικό των ΑΕI ή ΤΕI ή και µε τη συνεργασία άλλων ειδικών
επιστημών.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η εκπαίδευση.
Εφαρμοστέο Εθνικό Δίκαιο είναι το Ελληνικό.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης, βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο δικτυακό τόπο της
αναθέτουσας αρχής διεύθυνση https://elke.aspete.gr/, στην διαδρομή:
https://elke.aspete.gr/index.php/el/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%
CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CE%BB-%CE%BA-%CE%B5.html
και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) που τηρείται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr.
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Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση https://elke.aspete.gr/,
στην διαδρομή:
https://elke.aspete.gr/index.php/el/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%
CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CE%BB-%CE%BA-%CE%B5.html

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού άρθρου 117 του ν. 4412/16,
όπως ισχύει.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον προϋπολογισμού του Προγράμματος με τίτλο:
«Διερευνητικές εργασίες σκυροδέματος και χαλύβδινων οπλισμών για τον στατικό έλεγχο και την
εκπόνηση στατικής μελέτης επάρκειας κτιρίων της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι», οικονομικού έτους 2021.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών διερεύνησης και τεκμηρίωσης φέροντος οργανισμού
κτηρίων της ΑΣΠΑΙΤΕ για τις ανάγκες του Προγράμματος με τίτλο: «Διερευνητικές εργασίες σκυροδέματος
και χαλύβδινων οπλισμών για τον στατικό έλεγχο και την εκπόνηση στατικής μελέτης επάρκειας κτιρίων
της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι».
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων
Συμβάσεων (CPV) : 71328000-3 Υπηρεσίες επαλήθευσης του σχεδιασμού φερουσών δομών.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 31.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 25.000,00€, Φ.Π.Α.: 6.000,00€) και αναλύεται στον κάτωθι πίνακα:
ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

Πλήρης γεωμετρική αποτύπωση των δομικών στοιχείων των
κτηρίων (ξυλότυπος)

Τμχ.

9

2.700,00(€)

2

Εκτέλεση κρουσιμετρήσεων επί κατακόρυφων και οριζόντιων
δομικών στοιχείων (πλάκες, δοκούς και υποστυλώματα)

Τμχ.

300

3.000,00(€)

3

Λήψη πυρήνων σκυροδέματος από θέσεις επί κατακόρυφων
και οριζόντιων δομικών στοιχείων (πλάκες, δοκούς και
υποστυλώματα)

Τμχ.

100

2.700,00(€)

4

Αποκοπή τεμαχίων χαλύβδινου οπλισμού (τρία για κάθε ένα
από τα 9 κτήρια που αναφέρονται παραπάνω)

Τμχ.

27

720,00(€)

5

Διενέργεια τομών (χαντρώματα) για αποκάλυψη και μέτρηση
διατομής σιδηρού οπλισμού

Τμχ.

300

5.400,00(€)

6

Διενέργεια μαγνητικών ανιχνεύσεων σε δομικά στοιχεία των
κτηρίων. Η συνολική επιφάνεια σκυροδέματος που θα
ανιχνευτεί θα είναι 80m2 και θα αποδεικνύεται από τα

Τμχ.

200

3.000,00(€)

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1
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φύλλα καταγραφής του εξοπλισμού μαγνητικής ανίχνευσης
7

Διενέργεια οπών Φ12 επί πλακών για την αποτίμηση του
πάχους αυτών

Τμχ.

90

630,00(€)

8

Διάνοιξη ενός ερευνητικού σκάμματος παραπλεύρως της
θεμελίωσης κάθε κτηρίου

Τμχ.

9

2.250,00(€)

9

Κατάλληλη τεχνική έκθεση που θα παρουσιάζει τα ευρήματα
των μαγνητικών ανιχνεύσεων, των χαντρωμάτων, των
κρουσιμετρήσεων και των πυρηνοληψιών

Τμχ.

1

1.000,00(€)

10

Ξυλοτυπικά σχέδια στα οποία θα αποτυπώνονται με
ευκρίνεια όλες οι θέσεις των δοκιμών και τον οπλισμών που
θα εντοπιστούν

Τμχ.

9

3.600,00(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

25.000,00

ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.

6.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.

31.000,00

Οι ανωτέρω εργασίες της έρευνας μπορεί να διαφοροποιηθούν/αυξομειωθούν ως προς την
ποσότητα καθ’ υπόδειξη της επιβλέπουσας αρχής σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες κατά
την διάρκεια εκτέλεσης του έργου χωρίς ωστόσο το συνολικό τους κόστος να υπερβαίνει
απολογιστικά το τελικό προσφερόμενο τίμημα.
Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες από την υπογραφή της με
δυνατότητα παράτασης σαράντα πέντε (45) ημερών ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα Ι:
«Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης» της παρούσας
διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο
βάσει τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
-

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

-

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

-

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

-

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

-

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

-

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
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-

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,

-

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

-

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,

-

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

-

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

-

της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

-

της αριθ. 512/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής «Χορήγηση
εξουσιοδότησης στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ιδρύματα αρμοδιότητας Περιφέρειας
Αττικής……».

-

του Ν.3027/28-06-02 ( ΦΕΚ 152/τ.Α΄ ) που αφορά «Ρύθμιση θεμάτων οργανισμών και άλλες διατάξεις»
και ειδικότερα το άρθρο 4 σχετικά με την «’Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης – Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ».

-

του Π.Δ. 101/13 ( ΦΕΚ Α’ 135/13 ) που αφορά σε «Κατάργηση, συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων
και ίδρυση Σχολής στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ( ΑΣΠΑΙΤΕ )».

-

του άρθρο 29 του Ν. 4186/2013 ( ΦΕΚ 193/τ. Α’/13 ) που αφορά σε «Αναδιάρθρωση της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».

-

της αριθ. 105277/Z1/19-08-20 (ΦΕΚ 650/19.8.2020/τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην
ανασυγκρότηση της Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ

-

της αριθ. 32/02-09-2020 (θέμα 2.1) Πράξης της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ για την Συγκρότηση
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΠΑΙΤΕ

-

του Ν. 1404/1983 ( ΦΕΚ 173/τ. Α’ ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.

-

της αριθ. πρωτ. ΕΛ/26/07-01-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης(ΑΔΑ: Ω1ΝΠ46Ψ8ΧΙ-ΧΩΚ)

-

το αριθ. πρωτ. ΕΛ/855/1-3-2021 αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου του Προγράμματος

-

της αριθ. 7/03-03-2021 (Θ.5) Πράξης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ με
ΑΔΑ: Ψ3ΒΨ46Ψ8ΧΙ-4Α0 έγκρισης διενέργειας, τεύχους Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού και
συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης των προσφορών για την παροχή υπηρεσιών
διερεύνησης και τεκμηρίωσης φέροντος οργανισμού κτηρίων της ΑΣΠΑΙΤΕ για τις ανάγκες του
Προγράμματος «Διερευνητικές εργασίες σκυροδέματος και χαλύβδινων οπλισμών για τον στατικό
έλεγχο και την εκπόνηση στατικής μελέτης επάρκειας κτιρίων της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι», με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

-

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22/03/2021, ημέρα Δευτέρα, και ώρα
10:30 π.μ.. Οι προσφορές κατατίθενται στη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ
της ΑΣΠΑΙΤΕ (Τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων) στο Μαρούσι.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ την
22/03/2021, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 11:00 π.μ.. ή σε όποιο άλλο σημείο υποδειχθεί από την αρμόδια
Επιτροπή.
Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του
ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ (Τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων) στο Μαρούσι
(Σταθμός ΕΗΣ «ΕΙΡΗΝΗ», Μαρούσι, Τ.Κ.: 151 22) με οποιοδήποτε τρόπο, και παραλαμβάνονται με
απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στο Τμήμα μέχρι την ημέρα
της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι 22/03/2021, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 09:00 π.μ.
μέχρι 15:00 μ.μ..
Προσοχή: η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου της Μονάδας
Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ (Τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων
προμηθειών, υπηρεσιών και έργων). Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται
υπόψη.
Εκπρόθεσμη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συμμετοχής έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του
διαγωνιζόμενου, ακόμη και αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας για την καθυστέρηση. Αν η συνεδρίαση
της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την συγκεκριμένη ημέρα και την ώρα του διαγωνισμού, θα
ακολουθήσει ειδοποίηση από την Υπηρεσία για την νέα ημερομηνία και ώρα.

1.6 Δημοσιότητα
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του
άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
https://elke.aspete.gr/, στην διαδρομή:
https://elke.aspete.gr/index.php/el/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%
CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CE%BB-%CE%BA-%CE%B5.html.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
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συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1.
2.

3.

Η με αρ. πρωτ. ………/……-…..-……….. Προκήρυξη της Σύμβασης.
Η παρούσα Προκήρυξη με τα Παραρτήματά της, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, ήτοι:
 Παράρτημα Ι: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
 ΜΕΡΟΣ Α – Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης (ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ)
 ΜΕΡΟΣ Β- Οικονομικό Αντικείμενο Της Σύμβασης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)
 Παράρτημα ΙΙ: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
 Παράρτημα ΙΙΙ: Σχέδιο Σύμβασης
 Παράρτημα IV: ΤΕΥΔ (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης)
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, δίνονται στο τηλέφωνο 210-2896883, κος Ιωάννης Μπενόπουλος και
αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση impenopoulos@aspete.gr.
Όσοι παραλάβουν το τεύχος της Προκήρυξης από το διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ
(https://elke.aspete.gr/), θα πρέπει να στείλουν τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο,
διεύθυνση
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου)
στη
διεύθυνση
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου:
impenopoulos@aspete.gr, έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων
παρέλαβαν την Προκήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά
έγγραφα ή διευκρινίσεις επ΄ αυτής.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές
πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την
ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και αυτές θα παρέχονται εγγράφως από την ΑΣΠΑΙΤΕ, το
αργότερο τέσσερεις (4) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Αιτήματα
παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται μετά την ανωτέρω προθεσμία δεν εξετάζονται. Οι αιτήσεις
παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων προμηθειών,
υπηρεσιών και έργων του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ. Οι διευκρινίσεις απαγορεύεται να τροποποιούν ουσιώδη
όρο της διακήρυξης.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ
μέρους της ΑΣΠΑΙΤΕ.
Τυχόν διευκρινήσεις ή τροποποιήσεις που θα προκύψουν επί του τεύχους της διακήρυξης θα
δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ (https://elke.aspete.gr/) και θα αποτελεί
ευθύνη του ενδιαφερομένου να λάβει γνώση για αυτές.
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Οι παρεχόμενες από την Αναθέτουσα Αρχή διευκρινήσεις δεν θα τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόμενο
της διακήρυξης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα την
ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ (https://elke.aspete.gr/) προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με
πιθανές ανακοινώσεις που αφορούν την παρούσα διακήρυξη.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτημέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή
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μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η
εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται
η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται
και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης.
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν τις εγγυητικές επιστολές σύμφωνα με το
Παράρτημα ΙΙ: «Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών» της παρούσας Διακήρυξης.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν.
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2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται κατά
την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής από τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% της ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης
μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, που ανέρχεται στο
ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00€).
Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ:
«Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών» της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης
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Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, ορίζεται ότι η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης
με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία
ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
Σελίδα 14

ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3 Διατηρείται για λόγους αρίθμησης.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
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ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, ορίζεται ότι η περίοδος αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο
εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
2.2.3.5. Διατηρείται για λόγους αρίθμησης.
2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2.γ και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών,
διαθέτοντας το δικό τους απαιτούμενο έμπειρο προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
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Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η
εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Για την παρούσα διαδικασία σύμβασης δεν τίθεται τέτοιο κριτήριο επιλογής και οι οικονομικοί φορείς δεν
απαιτείται να προσκομίσουν δικαιολογητικά.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Για την παρούσα διαδικασία σύμβασης δεν τίθεται τέτοιο κριτήριο επιλογής και οι οικονομικοί φορείς δεν
απαιτείται να προσκομίσουν δικαιολογητικά.
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Για την παρούσα διαδικασία σύμβασης δεν τίθεται τέτοιο κριτήριο επιλογής και οι οικονομικοί φορείς δεν
απαιτείται να προσκομίσουν δικαιολογητικά.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Διατηρείται για λόγους αρίθμησης.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην
παρούσα Παράρτημα IV: «ΤΕΥΔ (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης)», το οποίο αποτελεί
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 23/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). Το ΤΕΥΔ σε
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ στην διαδρομή:
https://elke.aspete.gr/index.php/el/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%
CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CE%BB-%CE%BA-%CE%B5.html, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και
(www.hsppa.gr ).
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το
οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού
φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. της παρούσας για το
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σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 107 § 13 του Ν.
4497/13.11.2017(ΦΕΚ 171 τ.Α’) από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα και είναι
δυνατή η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 73 του Ν.4412/16 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη
διαδικασία σύναψης συμβάσεων.
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός το ανωτέρω ΤΕΥΔ υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του
συνεταιρισμού.
Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών το ανωτέρω ΤΕΥΔ, αφορά κάθε μέλος σύμφωνα με τα
ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:


οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,



οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.
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Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ο «προσωρινός
ανάδοχος» προσκομίζει αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά κατόπιν ειδικής πρόσκλησης από την
Αναθέτουσα Αρχή:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν
από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1 και ειδικότερα:
 Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.
 Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
 Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του, άλλως, στην
περίπτωση που δεν αναγράφεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως (3) τρείς μήνες πριν
από την υποβολή του {η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του
προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο
προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς Κύριας και
Επικουρικής ασφάλειας) στου οποίου οφείλει να καταβάλλει τις εισφορές}.
Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών
ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς
μεριμνούν και να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής
της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να
τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται
ΥΔ. του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική
ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά :
1. Στους οργανισμούς κύριας ασφάλισης αλλά και στους φορείς επικουρικής ασφάλισης.
2. Τους απασχολούμενους στην επιχείρηση με οποιαδήποτε σχέση εργασίας που είναι ασφαλισμένοι σε
οποιαδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό.
3. Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι
επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.
4. Σε περίπτωση εταιρειών (Νομικών Προσώπων) την ίδια την εταιρεία (το Νομικό Πρόσωπο) και όχι τα
φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν , εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την
εταιρεία
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•

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνονται όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς στους
οποίους υπάρχει υποχρέωση της επιχείρησης καταβολής από την πλευρά της, ασφαλιστικών
εισφορών, κύριας και επικουρικής, η οποία θα φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της κοινοποίησης της
ειδικής πρόσκλησης για την κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης χωρίς να απαιτείται βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του
πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80, αυτό
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του
ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού, σύμφωνα την παρ. 17 άρθρο 376 του ν. 4412/2016.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’,
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 χωρίς να
απαιτείται βεβαίωση γνήσιου υπογραφής από τα ΚΕΠ.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
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επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο .
Β.3. Διατηρείται για λόγους αρίθμησης.
Β.4. Διατηρείται για λόγους αρίθμησης.
Β.5. Διατηρείται για λόγους αρίθμησης.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης,
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
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Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών
αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της
περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση
δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για
τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί
από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια
αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36
παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να
ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι
οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές
συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων
εφόσον συνυποβάλλονται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια του η οποία
φέρει υπογραφή έως και δέκα ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,
καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών.
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1


Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα κεφάλαια 2.4.3. και 2.4.4.
της Διακήρυξης καθώς και στο Παράρτημα Ι: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού
Αντικειμένου της Σύμβασης [ΜΕΡΟΣ Α – Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης (ΦΥΛΛΟ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ), ΜΕΡΟΣ Β - Οικονομικό Αντικείμενο Της Σύμβασης
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)] της Διακήρυξης, για το σύνολο
των προς ανάθεση υπηρεσιών.



Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.



Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.



Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,
με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή.



Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν
καθώς και η σύμβαση ή οι συμβάσεις που θα προκύψουν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα
(σύμφωνα με την παρ. 2.1.4 της παρούσας).

•

Ισχύς προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς
φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού (άρθρο 97 ν. 4412/2016). Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον
ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται (σύμφωνα με την παρ. 2.4.5 της παρούσας).

• Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για την σύγκριση των προσφορών.
• Προσφορές που το συνολικό τίμημα τους υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα στην παρούσα διακήρυξη
δαπάνη, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού.
1.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα
στην προθεσμία που ορίζεται από τη παρούσα διακήρυξη.
2. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22/03/2021, ημέρα Δευτέρα, και ώρα
10:30 π.μ.. Οι προσφορές κατατίθενται στη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ
της ΑΣΠΑΙΤΕ (Τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων) στο Μαρούσι.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ την
22/03/2021, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 11:00 π.μ. ή σε όποιο άλλο σημείο υποδειχθεί από την αρμόδια
Επιτροπή.
Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του
ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ (Τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων) στο Μαρούσι
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(Σταθμός ΕΗΣ «ΕΙΡΗΝΗ», Μαρούσι, Τ.Κ.: 151 22) με οποιοδήποτε τρόπο, και παραλαμβάνονται με
απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στο Τμήμα μέχρι την ημέρα
της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι 22/03/2021, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 09:00 π.μ.
μέχρι 15:00 μ.μ..
Προσοχή: η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου της Μονάδας
Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ (Τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων
προμηθειών, υπηρεσιών και έργων). Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται
υπόψη.
Εκπρόθεσμη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συμμετοχής έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του
διαγωνιζόμενου, ακόμη και αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας για την καθυστέρηση. Αν η συνεδρίαση
της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την συγκεκριμένη ημέρα και την ώρα του διαγωνισμού, θα
ακολουθήσει ειδοποίηση από την Υπηρεσία για την νέα ημερομηνία και ώρα.
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΣΠΑΙΤΕ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του
περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με courier ούτε για καθυστερήσεις στην
άφιξη τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα,
ακόμα κι αν η ΑΣΠΑΙΤΕ ειδοποιηθεί εγκαίρως.
3. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα
οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται
υπόψη και απορρίπτονται.
4. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του
διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρμόδια επιτροπή διενέργειας και
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού που παραλαμβάνει τις προσφορές, προ της εκπνοής
της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες
που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.
Επίσης, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται, ή περιέρχονται στην
Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.
5. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α. Η λέξη «Προσφορά».
β. Η επωνυμία της Αναθέτουσας αρχής που διενεργεί τον διαγωνισμό.
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
ε. Συνοπτικός (πρόχειρος) διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών διερεύνησης και τεκμηρίωσης
φέροντος οργανισμού κτηρίων της ΑΣΠΑΙΤΕ για τις ανάγκες του Προγράμματος με τίτλο:
«Διερευνητικές εργασίες σκυροδέματος και χαλύβδινων οπλισμών για τον στατικό έλεγχο και την
εκπόνηση στατικής μελέτης επάρκειας κτιρίων της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι».
στ. Τα στοιχεία του αποστολέα.
ζ. Καθώς επίσης να αναφέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχτεί από το Πρωτόκολλο».
6. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρμόδιο όργανο, ακόμη κι αν το ίδιο είναι αρμόδιο και για
την αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει την συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των
προσφορών τους ως προς τους όρους της διακήρυξης.
2.4.2.2. Διατηρείται για λόγους αρίθμησης.
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2.4.2.3. Η προσφορά υποβάλλεται πρωτότυπη, σε έντυπη μορφή, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος
φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.4.2.1. εδάφιο 5 της παρούσας διακήρυξης. Κάθε
σελίδα της προσφοράς θα φέρει μονογραφή και υπογραφή με σφραγίδα η τελευταία σελίδα αυτής και
συγκεκριμένα:
• Τα περιεχόμενα το υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής» θα πρέπει να φέρουν συνεχή αρίθμηση
σε κάθε σελίδα και μονογραφή.
• Τα περιεχόμενα το υποφακέλου «Τεχνική Προσφορά» θα πρέπει να φέρουν συνεχή αρίθμηση σε κάθε
σελίδα και μονογραφή καθώς και σφραγίδα και υπογραφή από τον προσφέροντα ή το νόμιμο εκπρόσωπο
αν ο προσφέρων είναι Νομικό Πρόσωπο στην τελευταία σελίδα της προσφοράς.
• Τα περιεχόμενα το υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» θα πρέπει να φέρουν συνεχή αρίθμηση σε
κάθε σελίδα και μονογραφή καθώς και σφραγίδα και υπογραφή από τον προσφέροντα ή το νόμιμο
εκπρόσωπο αν ο προσφέρων είναι Νομικό Πρόσωπο στην τελευταία σελίδα της προσφοράς.
Η αρίθμηση των σελίδων είναι υποχρεωτική. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα
απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής:
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία της
παραγράφου 2.4.3.1 της παρούσας σε ξεχωριστό σφραγισμένο υπόφακελο με την ένδειξη
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής». Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς της παραγράφου 2.4.3.2 της παρούσας
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο υπόφακελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική
Προσφορά» και τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς της παραγράφου 2.4.4 τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισμένο υπόφακελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Σε
περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως
φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
2. Οι φάκελοι: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής, «Τεχνική προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» φέρουν
και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
3. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των
προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη και γενικά θα
επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς.
Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί
προμηθειών ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση,
θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται,
με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αμφισβητήσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω
όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Μετά την
κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν
διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε
κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι
οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα
σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
5. Σε περίπτωση που με την προσφορά συνυποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε έννομα συμφέροντά τους,
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τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει πάνω σ’ αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού
χαρακτήρα».
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.
Επισημαίνουμε ότι δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας,
τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
Σε αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι.
Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
6. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης δεν θα
απορρίπτονται, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους
και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια επιτροπή για την επιτυχή έκβαση του διαγωνισμού.
7. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. Σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται και δεν
αξιολογούνται
2.4.2.4. Διατηρείται για λόγους αρίθμησης.
2.4.2.5. Διατηρείται για λόγους αρίθμησης.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:
Α/Α
1.

Δικαιολογητικά
Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης (Παράρτημα IV: «ΤΕΥΔ
(Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης)»).

2.

Εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και
2.2.2 της παρούσας διακήρυξης.
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3.

Υπεύθυνη δήλωση* της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 /τ.Α’) όπως εκάστοτε
ισχύει, χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή
ΚΕΠ (οποία θα πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών) στην οποία
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και στην οποία πρέπει να
δηλώνεται:
α. Ότι ο οικονομικός φορέας αποδέχεται όλους τους όρους της Διακήρυξης πλήρως και
ανεπιφυλάκτως.
β. Ότι δεσμεύεται σε περίπτωση ανάθεσης σε αυτόν να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, την προσφορά και τη σύμβαση.
γ. Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας
έλαβαν γνώση.
δ. Ότι όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα, στοιχεία και πιστοποιητικά είναι αληθή.
ε. Ότι η προσφορά ισχύει για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη
της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
στ. Ότι συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης.
ζ. Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του
διαγωνισμού, για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
η. Ότι διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους για την επιτυχή
υλοποίηση των προς εκτέλεση υπηρεσιών.
*Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υπογράφεται από
πρόσωπο ή πρόσωπα που έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία (και όχι από αυτόν που
εξουσιοδοτήθηκε για την υποβολή της προσφοράς) και συγκεκριμένα:
α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε., Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του
συνεταιρισμού.
- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, αφορά κάθε μέλος σύμφωνα με τα
ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση.

4.

Παραστατικό εκπροσώπησης, του άρθρου 93 του Ν. 4412/2016, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι
συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους.

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι: «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού
Αντικειμένου της Σύμβασης» της παρούσας Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως
φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα
των υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω
Παράρτημα.
Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:
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Τεχνική
Προσφορά
Α/Α
1.

2.

Δικαιολογητικό

Απαίτηση
Θεώρησης

Συμπληρωμένος πίνακας του Παραρτήματος Ι
ΟΧΙ
«Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού
Αντικειμένου της Σύμβασης» - ΦΥΛΛΟ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
μαζί με τα σχετικά στοιχεία που αποδεικνύουν την
απάντηση του υποψηφίου αναδόχου αν αυτό
κρίνεται απαραίτητο.
Ειδικότερα σημειώνουμε:
Ο υποψήφιος υποχρεούται επί ποινή
αποκλεισμού να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις
του πίνακα του του Παραρτήματος Ι «Αναλυτική
Περιγραφή
Φυσικού
και
Οικονομικού
Αντικειμένου της Σύμβασης» - ΦΥΛΛΟ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
Τα υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στον
πίνακα προδιαγραφών στην στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ».
Αν δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια αυτά η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και
αποκλείεται από τον διαγωνισμό.
Ειδικότερα, η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» των πινάκων θα
συμπληρωθεί υποχρεωτικά, επί ποινή
αποκλεισμού, από τους υποψηφίους με τη λέξη
«ΝΑΙ». Σε περίπτωση που μένει κενή θα θεωρείται
ότι η απάντηση είναι «ΟΧΙ» και η προσφορά θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη και θα αποκλείεται
από τον διαγωνισμό.
Τέλος, στην στήλη «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ», η οποία δεν
είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί από τους
προσφέροντες, μπορεί να αναφέρεται
οποιαδήποτε παρατήρηση ή επισήμανση του
υποψηφίου.
Συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας με την
οποία σκοπεύει ο υποψήφιος να εκτελέσει τις
ζητούμενες υπηρεσίες καθώς και περιγραφή των
μέτρων που θα λάβει σε περιπτώσεις έκτακτων
αναγκών.

ΟΧΙ

Απαίτηση
έντυπης
Υποβολής
ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να λάβει γνώση των εγκαταστάσεων και των
συνθηκών των χώρων που αφορά η συγκεκριμένη προμήθεια.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»/Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το Υπόδειγμα Πίνακα Συμπλήρωσης Οικονομικής
Προσφοράς του ΜΕΡΟΥΣ Β του Παραρτήματος Ι: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού
Αντικειμένου της Σύμβασης της παρούσας διακήρυξης, καθώς και το αναγραφόμενο στην παρούσα
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κριτήριο ανάθεσης δηλαδή την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής.
Α. Τιμές
Η τιμή των προς ανάθεση υπηρεσιών δίνεται σε ευρώ, ολογράφως και αριθμητικώς. Η αναγραφή της τιμής
μπορεί να γίνεται με μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία ενώ σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ αριθμητικής και
ολογράφως τιμής, θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Συγκεκριμένα:
α)την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας επί του
καθαρού ποσού σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 2 του ν.4172/2013.
β)Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). Η συγκεκριμένη κράτηση υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Η συγκεκριμένη κράτηση υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι(ΜΕΡΟΣ Β- Οικονομικό
Αντικείμενο Της Σύμβασης) της παρούσας διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν
ογδόντα (180) ημερών, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.

Σελίδα 29

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ.
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών
Για την αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή
Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας της αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών,
κατά το άρθρο 117 του ν. 4412/2016.
Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών και συγκεκριμένα η αρμόδια επιτροπή
διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη παρούσα
διακήρυξη.
• Αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,
• Αποσφράγιση του φακέλου «Τεχνική Προσφορά»,
• Αποσφράγιση του φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάμενοι στην διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική
ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης.
Αν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο και δεν παρίσταται αυτοπροσώπως, πρέπει ο αντιπρόσωπός του
να καταθέσει στην Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού υπογεγραμμένη και σφραγισμένη αρμοδίως
(χωρίς να απαιτείται γνήσιο της υπογραφής) εξουσιοδότηση.
Αν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο και εκπροσωπείται από αντιπρόσωπο πρέπει αυτός να καταθέσει
στην Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού παραστατικό εκπροσώπησης ή υπογεγραμμένη και
σφραγισμένη αρμοδίως (χωρίς να απαιτείται γνήσιο της υπογραφής) εξουσιοδότηση.
Κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους
προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει
σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά το πέρας της ημερομηνίας υποβολής των
προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
Διευκρινίζεται ότι προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες, η
αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων (αξιολόγηση
δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγηση τεχνικής προφοράς και αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς).
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού μετά την αποσφράγιση
των προσφορών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας, σε κλειστή συνεδρίαση την ιδία ημέρα ή σε
επόμενη συνεδρίαση ή σε επόμενες συνεδριάσεις εάν απαιτηθούν, ελέγχει την ορθότητα και την
πληρότητα των προσφορών (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική προσφορά, οικονομική προσφορά) που
έχουν υποβληθεί, προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
της διακήρυξης. Καταχωρεί τα τελικά αποτελέσματα σε πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών όπου και
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γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου και καταθέτει
στο Τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων της Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα του ανωτέρω πρακτικού, η οποία αποστέλλεται μαζί με το πρακτικό μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στους συμμετέχοντες.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4
της παρούσας.
Εφόσον ασκηθεί ένταση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και γίνει δεκτή, η επιτροπή διαμορφώνει
ανάλογα το πρακτικό ή συντάσσει νέο.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

3.2 Πρόσκληση
υποβολής
δικαιολογητικών
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

προσωρινού

αναδόχου

-

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ειδική πρόσκληση στον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης σε
αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3
της διακήρυξης καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 2.2.8 αυτής.
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο») στο Τμήμα
Δημοσίων Συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων της Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ.
Η προσκόμιση των δικαιολογητικών θα γίνεται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εντός της ως
άνω προθεσμίας, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:
Δικαιολογητικά κατακύρωσης
- Πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας: Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ της
ΑΣΠΑΙΤΕ (Τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων), ΕΗΣ Ειρήνη Τ.Κ. 15122
Μαρούσι
- Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της Διακήρυξης
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Α.Φ.Μ. κ.λ.π.)
Η Υπηρεσία (Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ), εντός τριών (3)
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εργασίμων ημερών από της παραλαβής του φακέλου, αποστέλλει ανακοίνωση στον «προσωρινό
ανάδοχο» στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον
τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών. Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους
λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι προσφορές έχουν αποσφραγιστεί, και δεν έχουν αποκλειστεί.
Η αρμόδια επιτροπή, προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του «προσωρινού
ανάδοχου» στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με την
ως άνω πρόσκληση - ανακοίνωση της Υπηρεσίας.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις των (10) δέκα ημερών σε
αυτά που υποβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας, αίτημα προς το
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών,
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί
για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της
ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.8
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης
για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει
αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 100του Ν.4412/16.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν
σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας
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 αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση του
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση,
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει,
στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη
δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει
τη σύμβαση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδικής πρόσκλησης προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, σε περίπτωση
ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) μέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της
διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη
δημοσίευσή της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της
υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα
και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης.
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
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Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου,
υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της ενδεικτικής προϋπολογισμένης δαπάνης
της παρούσας διακήρυξης. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο.
Επισημαίνεται ότι, στο παράβολο κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία της
αναθέτουσας αρχής, ήτοι Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΣΠΑΙΤΕ, καθώς και ο αριθμ. πρωτ.
της σχετικής διακήρυξης.
Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή
από το διοικητικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής.
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα
λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή
της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης
παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα
στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος.
Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική
διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ: «Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών» της
Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω
εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία
Διατηρείται για λόγους αρίθμησης.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
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κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 όπως
ισχύει σήμερα.
Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και
θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης
με προφορική συμφωνία.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών στον τόπο και
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α)την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας επί του
καθαρού ποσού σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 2 του ν.4172/2013.
β)Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). Η συγκεκριμένη κράτηση υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Η συγκεκριμένη κράτηση υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, εφόσον δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές
εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν
υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των
παρατάσεων.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) οι υπηρεσίες δεν εκτελεστούν με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η παρακάτω κύρωση:
ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
5.2.2. Αν η παροχή υπηρεσιών ολοκληρωθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο
5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα εκτελεσθέντων εργασιών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν η εργασία που παραδόθηκε εκπρόθεσμα επηρεάζουν την παροχή υπηρεσιών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της παροχής υπηρεσιών.
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Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για την παροχή υπηρεσιών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών,
για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος της παροχής υπηρεσιών.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Διάρκεια σύμβασης - Χρόνος
ολοκλήρωσης εργασιών), 6.4. (Απόρριψη της εργασίας – Αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των
συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που
εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης
ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις
επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα
από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221
του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται
ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να
οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας,
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Διάρκεια σύμβασης - Χρόνος ολοκλήρωσης εργασιών
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες του εντός ενενήντα (90) ημερών
προσμετρούμενες από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης. Υπάρχει δυνατότητα
παράτασης σαράντα πέντε (45) ημερών ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τη λήξη της σύμβασης.
Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των υπηρεσιών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την
εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των εργασιών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες,
ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.2 Παραλαβή - Χρόνος και τρόπος παραλαβής
6.2.1. H παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και
δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα ΙΙΙ: «Σχέδιο Σύμβασης»
της παρούσας.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος σύμφωνα με τα αναλυτικώς
αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης [ΜΕΡΟΣ Α – Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης] της παρούσας και τα οριζόμενα
στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους
της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.
6.2.2. Η παραλαβή και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται σε εύλογο
χρονικό διάστημα.
Αν η παραλαβή και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή
παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε
αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που
παραλαμβάνει την προμήθεια αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η
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αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα.

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού
ελέγχου στο εξωτερικό
Διατηρείται για λόγους αρίθμησης.

6.4 Απόρριψη της εργασίας – Αντικατάσταση
6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της ανωτέρω παροχής υπηρεσιών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει αυτά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις.

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις
Διατηρείται για λόγους αρίθμησης.

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας
Διατηρείται για λόγους αρίθμησης.

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής
Διατηρείται για λόγους αρίθμησης.

6.8 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου
6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
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η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ
της ΑΣΠΑΙΤΕ
Καθηγητής Σπυρίδων Λ. Πανέτσος

Σελίδα 42

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Α – Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Στα υφιστάμενα κτήρια της ΑΣΠΑΙΤΕ που βρίσκονται στο Μαρούσι Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη» θα
εκτελεστούν εργασίες για την διερεύνηση και τεκμηρίωση του φέροντος οργανισμού αυτών από
οπλισμένο σκυρόδεμα στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Διερευνητικές εργασίες
σκυροδέματος και χαλύβδινων οπλισμών για τον στατικό έλεγχο και την εκπόνηση στατικής μελέτης
επάρκειας κτηρίων της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι».
Συγκεκριμένα τα κτήρια στα οποία θα εκτελεστούν οι δοκιμές είναι:
1. Το κεντρικό κτήριο της ΑΣΠΑΙΤΕ
2. Τα κτήρια των παλαιών εργαστηρίων
3. Τα κτήρια των νέων εργαστηρίων
4. Το κτήριο του Τεχνικού Λυκείου
5. Το κτήριο της εστίας
6. Το κτήριο του εστιατορίου - αμφιθεάτρου
7. Το κτήριο του κλειστού γυμναστηρίου
8. Το κτήριο κατοικίας φύλακας
9. Το κτήριο της αποθήκης του κηπουρού.
Για την εκπόνηση της Μελέτης Αποτίμησης Φέρουσας Ικανότητας Υφιστάμενων Κτηρίων απαιτείται
έρευνα (δειγματοληψία και επί τόπου μετρήσεις) και Εργαστηριακές Δοκιμές για την αξιολόγηση των
αντοχών των υλικών των κτηρίων και την κατηγοριοποίηση του σκυροδέματος. Παράλληλα απαιτείται η
διερεύνηση της θεμελίωσης αυτών. Με την έρευνα και τους ελέγχους που θα διενεργηθούν σύμφωνα με
τα κατωτέρω, θα συνταχθεί και το απαιτούμενο τεύχος τεχνικής έκθεσης με την αξιολόγηση και
τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων όπως απαιτείται σύμφωνα με τους κανονισμούς.
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στο κτήριο στεγάζονται υπηρεσίες, προσωπικό και φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ.
Πριν την έναρξη των δοκιμών θα πραγματοποιηθεί επί τόπου συνάντηση στο κτήριο ώστε να ληφθούν
υπόψη τυχόν περιορισμοί στην προσβασιμότητα των χώρων. Ενδεχομένως οι δοκιμές να
πραγματοποιηθούν εκτός των εργάσιμων ωρών ΑΣΠΑΙΤΕ και το Σαββατοκύριακο.
Η έρευνα θα περιλαμβάνει:
1. Πλήρης γεωμετρική αποτύπωση των δομικών στοιχείων των κτηρίων (ξυλότυπος).
2. Εκτέλεση 300 κρουσιμετρήσεων επί κατακόρυφων και οριζόντιων δομικών στοιχείων (πλάκες, δοκούς
και υποστυλώματα).
3. Λήψη πυρήνων σκυροδέματος από 100 θέσεις επί κατακόρυφων και οριζόντιων δομικών στοιχείων
(πλάκες, δοκούς και υποστυλώματα).
4. Αποκοπή 27 τεμαχίων χαλύβδινου οπλισμού (τρία για κάθε ένα από τα 9 κτήρια που αναφέρονται
παραπάνω).
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5. Διενέργεια 300 τομών (χαντρώματα) για αποκάλυψη και μέτρηση διατομής σιδηρού οπλισμού.
6. Διενέργεια 200 μαγνητικών ανιχνεύσεων σε δομικά στοιχεία των κτηρίων. Η συνολική επιφάνεια
σκυροδέματος που θα ανιχνευτεί θα είναι 80m2 και θα αποδεικνύεται από τα φύλλα καταγραφής του
εξοπλισμού μαγνητικής ανίχνευσης.
7. Διενέργεια 90 οπών Φ12 επί πλακών για την αποτίμηση του πάχους αυτών.
8. Διάνοιξη ενός ερευνητικού σκάμματος παραπλεύρως της θεμελίωσης κάθε κτηρίου.

Οι ανωτέρω εργασίες της έρευνας μπορεί να διαφοροποιηθούν/αυξομειωθούν ως προς την
ποσότητα καθ’ υπόδειξη της επιβλέπουσας αρχής σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες κατά
την διάρκεια εκτέλεσης του έργου χωρίς ωστόσο το συνολικό τους κόστος να υπερβαίνει
απολογιστικά το τελικό προσφερόμενο τίμημα.
Πριν την εκπόνηση των δοκιμών θα ενημερώνεται ο Ανάδοχος από τον επιστημονικό υπεύθυνο του
προγράμματος ή/και την ερευνητική ομάδα −στο εξής θα αναφέρονται ως επίβλεψη− για το σχετικό
πρόγραμμα των ελέγχων στο οποίο θα αναλύεται η αλληλουχία εκτέλεσης των δοκιμών, τουλάχιστον μια
εβδομάδα νωρίτερα. Η συμβατική διάρκεια της εκτέλεσης και παράδοσης των αποτελεσμάτων είναι 90
ημερολογιακές ημέρες από την σχετική ανάθεση.
Κατά την εκτέλεση των δοκιμών θα υπάρχει μέριμνα ελαχιστοποίησης της όχλησης καθώς επίσης και για
την προστασία του τυχόν υπάρχοντος εξοπλισμού της ΑΣΠΑΙΤΕ (π.χ. εργαστηριακός εξοπλισμός, έπιπλα
κ.α.). Μετά το πέρας των δοκιμών ο χώρος θα παραδίδεται όπως ήταν πριν την έναρξη εκτέλεσης αυτών.
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
1.1 ΠΥΡΗΝΟΛΗΨΙΑ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Μέσω των πυρήνων απαιτείται ο προσδιορισμός των εξής ιδιοτήτων του σκυροδέματος:
 Αντοχή σε Θλίψη
 Φαινόμενο βάρος (φυσικό, ξηρό, κορεσμού)
 Υγρασία δοκιμίου
 Πορώδες
 Βάθος ενανθράκωσης
Όλοι οι παραπάνω έλεγχοι θα γίνουν από το Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος και Αντισεισμικών
Κατασκευών και το Εργαστήριο Δομικών Υλικών της ΑΣΠΑΙΤΕ. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
παραδίδει στα εργαστήρια της ΑΣΠΑΙΤΕ τα δείγματα των δοκιμών με κατάλληλη σήμανση.
Πριν από την λήψη οποιουδήποτε πυρήνα η περιοχή θα ελέγχεται με μαγνητική ανίχνευση για την
αποφυγή κοπής σιδηρού οπλισμού. Οι συγκεκριμένες μαγνητικές ανιχνεύσεις δεν περιλαμβάνονται στις
αναφερόμενες στην παράγραφο 1.
Με βάση διεθνή πρότυπα η διάμετρος των αποκοπτόμενων πυρήνων, για τον έλεγχο της θλιπτικής
αντοχής του σκυροδέματος μπορεί να είναι 5εκ, 10εκ και 15εκ, αλλά σε κάθε περίπτωση τριπλάσια του
μεγέθους του μέγιστου αδρανούς που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή του εξεταζόμενου
σκυροδέματος. Στην περίπτωσή μας προτείνεται η λήψη πυρήνων διαμέτρου 10cm σε υποστυλώματα
πλάτους μεγαλύτερου ή ίσου των 40εκ. Προτείνεται να αποφευχθεί η πυρηνοληψία σε υποστυλώματα με
πλευρά μικρότερη ή ίση των 25εκ. Το μήκος του πυρήνα σχετίζεται με τη διάμετρο του. Ο λόγος μήκους
προς διάμετρο L/D μπορεί να κυμανθεί από 1.00 έως 2.00.
Η κοπή και η προετοιμασία των πυρήνων θα γίνεται σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 12504-01 και ο έλεγχος της
αντοχής τους σε θλίψη σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 12390-03. Δεν θα γίνεται πυρηνοληψία κοντά σε ακμές ή
αρμούς (εργασίας ή διαστολής) ή σε θέσεις στις οποίες το σκυρόδεμα παρουσιάζει ανωμαλίες ιστού
(μεγάλα κενά, απόμιξη, συγκέντρωση λεπτού υλικού κτλ.) ή από θέσεις που υπάρχουν εμφανείς
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ρηγματώσεις ή ρηγματώσεις οφειλόμενες στη λειτουργία του φορέα. Πυρήνες που θα περιέχουν τμήματα
σιδηροπλισμού διαμέτρου μεγαλύτερης από 8mm ή σιδηροπλισμού παράλληλου, περίπου, με τον άξονα
του πυρήνα θα απορρίπτονται.
Οι πυρήνες θα παραμένουν σε περιβάλλον εργαστηρίου για τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την θραύση τους.
Ως περιβάλλον εργαστηρίου νοούνται συνθήκες θερμοκρασίας 20 ± 5o C και σχετικής υγρασίας όχι
μικρότερης του 50%. Πριν τη θραύση των πυρήνων στο εργαστήριο είναι απαραίτητη η επόπτευσή τους
από την επίβλεψη.
Όταν ο πυρήνας προέρχεται από επιφάνεια σκυροδέματος ελεύθερη ξυλοτύπου, τότε από το άκρο του
πυρήνα που αντιστοιχεί στην επιφάνεια αυτή θα πρέπει να αποκόπτονται τουλάχιστον 20mm. Πριν από τη
θραύση απαιτείται επίστρωση κονίας επιπεδότητας υψηλής αντοχής (καπέλωμα) ή λείανση των
επιφανειών δοκιμής σε ειδικό μηχάνημα.
Όταν γίνεται συσχέτιση με κυβικά δοκίμια, το συνολικό μήκος του πυρήνα μετά την όποια επεξεργασία θα
πρέπει να είναι ίσο με d ± 5 mm. Όταν γίνεται συσχέτιση με κυλινδρικά δοκίμια, το συνολικό μήκος του
πυρήνα μετά την όποια επεξεργασία θα πρέπει να είναι ίσο με 2d ± 5 mm.
Πριν από οποιαδήποτε εργασία διάτρησης και αποκοπής πυρήνα προηγείται μαγνητική σάρωση για την
ανίχνευση οπλισμού ή και άλλου παρεμβαλλόμενου μεταλλικού αντικειμένου, για την αποφυγή
τραυματισμού των χαλύβδινων οπλισμών.
Μετά το τέλος των επανελέγχων οι τρύπες που δημιουργήθηκαν από τους πυρήνες θα γεμίζονται από τον
κατασκευαστή του έργου με κατάλληλο σκυρόδεμα μειωμένου συντελεστή συστολής πήξεως και
αυξημένης ικανότητας προσφύσεως στο παλιό σκυρόδεμα (π.χ. Sika Monotop Dynamic - Επισκευαστικό
Τσιμέντο R4 ή αντίστοιχο υλικό).
Έπειτα από κάθε εξαγωγή πυρήνα απαιτείται η φωτογράφιση αυτού, καθώς και της οπής πριν την
αποκατάστασή της. Το φωτογραφικό υλικό που θα προκύψει θα επισυναφθεί σε παραδοτέα Τεχνική
Έκθεση.
Παράγοντες που επηρεάζουν την αντοχή των πυρήνων Χαλύβδινοι οπλισμοί
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όταν χρησιμοποιούμε την μέθοδο των
πυρήνων για την εκτίμηση της αντοχής του σκυροδέματος μιας κατασκευής είναι η παρουσία των ράβδων
οπλισμού.
Έχει ήδη αναφερθεί, ότι πριν πραγματοποιηθούν πυρηνοληψίες θα πρέπει να έχει σαρωθεί μαγνητικά η
επιφάνεια και να έχουν εντοπιστεί οι εσωτερικοί χαλύβδινοι οπλισμοί.
Καπέλωμα των πυρήνων
Οι πυρήνες μετά την κοπή και την λείανσή τους συνηθίζεται να καλύπτονται (καπέλωμα) µε διάφορα
υλικά (high alumina cement mortar, sulphur-sand mixture), για την διόρθωση των ατελειών που
δημιουργούνται κατά την κοπή / επιπέδωση των παράλληλων επιφανειών τους. Οι διαφοροποιήσεις της
θλιπτικής αντοχής που εισάγονται από το καπέλωμα οφείλονται στο υλικό του καπελώματος αλλά και
στην αντοχή του ίδιου του πυρήνα. Οι διαφοροποιήσεις αυτές ενδέχεται να είναι σημαντικές. Για την
αποφυγή της μεταβλητής αυτής επιδράσεως του καπελώματος ίσως να είναι προτιμότερο να αποφεύγεται
το καπέλωμα και η απαραίτητη επιπέδωση των επιφανειών να γίνεται µε ειδικά μηχανήματα λείανσης.
Θέση του πυρήνα στη δομή του στοιχείου
Η θέση του πυρήνα καθ' ύψος του δομικού στοιχείου από το οποίο αποκόπτεται έχει πολύ μεγάλη
σημασία. Τόσο η διεθνής βιβλιογραφία όσο και η εμπειρία έχει αποδείξει ότι παρουσιάζεται, κατά μέσον
όρο, µια μείωση της τάξεως του 25% της αντοχής ενός πυρήνα ο οποίος έχει αποκοπεί από το “πάνω”
μέρος ενός δομικού στοιχείου σε σχέση µε την αντοχή πυρήνα ο οποίος έχει αποκοπεί από το “κάτω”
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μέρος του ίδιου δομικού στοιχείου. Η τιμή όμως αυτή εξαρτάται από το είδος του δομικού στοιχείου. Ο
λόγος είναι προφανής η συμπύκνωση του σκυροδέματος είναι πολύ καλύτερη όταν βρίσκεται στο “κάτω”
μέρος του στοιχείου. Η θέση που προτείνεται στην παρούσα έρευνα είναι περίπου το μέσον του δομικού
στοιχείου (δοκός ή υποστύλωμα).
Διεύθυνση κοπής του πυρήνα
Η διεύθυνση κοπής των πυρήνων μπορεί να είναι κάθετη ή παράλληλη προς την διεύθυνση σκυροδέτησης
των δομικών στοιχείων. Αποκοπή πυρήνων µε διεύθυνση παράλληλη µε την διεύθυνση σκυροδέτησης
έχουμε στις πλάκες, ενώ µε διεύθυνση κάθετη προς τη σκυροδέτηση στα υποστυλώματα, στα τοιχία και
στις δοκούς. Η επίδραση της διεύθυνσης κοπής στην εκτιμώμενη αντοχή του σκυροδέματος εξετάστηκε
από πολλούς ερευνητές χωρίς όμως να επισημαίνουν ουσιαστική διαφοροποίηση (διαφορά της τάξης του
5-10%).
1.2 ΚΡΟΥΣΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Αρχή της μεθόδου
Η μέθοδος του κρουσίμετρου βασίζεται στην μέτρηση της επιφανειακής σκληρότητας των δομικών
στοιχείων που εξετάζονται. Σημαντικό μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι με την εν λόγω μέθοδο μπορεί
να εκτιμηθεί η επιφανειακή σκληρότητα μόνο της εξωτερικής επιφάνειας των κατασκευών σε βάθος έως
περίπου 30mm. Το βάθος αυτό ειδικά σε παλαιότερες κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος που έχουν
ξεπεράσει τα 30-40 χρόνια ζωής τους μπορεί να σημαίνει ότι οι κρουσιμετρήσεις εφαρμόζονται σε πάχος
σκυροδέματος που είναι ήδη ενανθρακωμένο και συνεπώς εμφανίζει σημαντικά μεγαλύτερη επιφανειακή
σκληρότητα και θλιπτική αντοχή στα πρώτα cm της διατομής τους από ότι στο εσωτερικό του στοιχείου.
Τα πρότυπα και οι προδιαγραφές που ακολουθούνται είναι οι: ASTM C805, RILEM NDT3, BSI 1881/202, ISO
DIS8145.
Διαδικασία εκτέλεσης δοκιμής
Για την εκτέλεση της δοκιμής κρουσίμετρου θα πρέπει να έχει προηγηθεί η σωστή προετοιμασία της
επιφάνειας. Θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί όλα τα επιχρίσματα και να έχει λειανθεί κατάλληλα η προς
εξέταση επιφάνεια. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν κοίλα η προεξοχές. Επίσης οι δοκιμές δεν θα πρέπει να
πραγματοποιηθούν σε θέσεις οπλισμών ειδικά όταν οι τελευταίοι έχουν σχετικά μικρή επικάλυψη
οπλισμού. Σε κάθε θέση ελέγχου θα πρέπει να εκτελούνται τουλάχιστον 10 κρουσιμετρήσεις. Ως τελική
τιμή της μέτρησης στην υπόψη θέση, θα λαμβάνεται ο μέσος όρος των κρουσιµετρήσεων αυτής της θέσης.
Για να μπορεί να θεωρηθεί η δοκιμή επιτυχημένη θα πρέπει οι μετρήσεις μεταξύ τους να μην έχουν
σημαντικές διαφορές. Έτσι αν οι μετρήσεις διαφέρουν μεταξύ τους κατά περισσότερο από 5 μονάδες η
δοκιμή θα πρέπει να θεωρηθεί ανακριβής. Η θέση ελέγχου μπορεί να οριστεί σαν μια επιφάνεια της τάξης
των 15cm x 15cm. Τα αποτελέσματα των κρουσιµετρήσεων χρήζουν στατιστικής επεξεργασίας και
διόρθωσης αφού οι τιμές των κρουσιµετρήσεων επηρεάζονται σημαντικά από την ενανθράκωση του
σκυροδέματος δηλαδή την διείσδυση του CO2 του περιβάλλοντος στη μάζα του σκυροδέματος.
Επιφάνεια δοκιμής
Οι επιφάνειες στις οποίες θα εφαρμοστεί το κρουσίμετρο πρέπει να είναι απόλυτα λείες. Για αυτό το λόγο
θα πρέπει πριν την εκτέλεση της δοκιμής να πραγματοποιηθεί λείανση της επιφάνειας με ειδική
σμυριδόπετρα ή ηλεκτρικό σβουράκι.
Υγρασία και θερμοκρασία
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Όταν στο σκυρόδεμα που θα πραγματοποιηθεί η δοκιμή παρουσιάζεται υψηλό ποσοστό υγρασίας οι
ενδείξεις που θα προκύψουν θα είναι μειωμένες σε σχέση με τις ενδείξεις που θα λαμβάναμε αν
εκτελέσουμε τη δοκιμή στο ίδιο σκυρόδεμα όντας αυτό εντελώς ξηρό. Ο λόγος είναι απλός αφού η
παρουσία του νερού επηρεάζει την επιφανειακή σκληρότητα του προς εξέταση υλικού δίνοντας
χαμηλότερες τιμές. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τις δοκιμές δεν θα πρέπει να είναι κοντά ή κάτω
από 00C αφού η δημιουργία πάγου στο εσωτερικό του σκυροδέματος επηρεάζει την σκληρότητά του. Οι
κατάλληλες θερμοκρασίες είναι από 10οC έως 300C.
Ενανθράκωση
Όταν η διείσδυση του CO2 του περιβάλλοντος έχει προκαλέσει σημαντική ενανθράκωση σκυροδέματος οι
ενδείξεις του κρουσίμετρου παρουσιάζονται σημαντικά αυξημένες έως και 50-60%. Είναι επομένως
κατανοητό ότι για μεγάλα βάθη ενανθρακώσεως η δοκιμή με το κρουσίμετρο θα πρέπει να θεωρείτε ως
εντελώς αναξιόπιστη. Για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της ενανθράκωσης μπορεί να αφαιρεθεί το
εξωτερικό ενανθρακωμένο στρώμα.
Διεύθυνση κρουσιμέτρησης
Το πώς θα γίνει η κρουσιμέτρηση δηλαδή το ποια θα είναι η διεύθυνση κρουσιμέτρησης επηρεάζει
σημαντικά το δείκτη επιφανειακής σκληρότητας που καταγράφεται με τη συσκευή. Πρέπει να σημειωθεί
ότι ανάλογα µε την διεύθυνση κρουσιμέτρησης (οριζόντια ή κατακόρυφη) θα πρέπει να γίνονται οι
σχετικές διορθώσεις των μετρήσεών σύμφωνα µε τις οδηγίες που δίνονται στο εγχειρίδιο του οργάνου
(RILEM NDT2, NDT3 1984, BSI 1881/202 1986).
Τα σημεία κρουσιµετρήσεων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 30mm μακριά από τις ακμές των δομικών
στοιχείων. Περιοχές µε οπλισμούς όπως αναφέρθηκε προηγουμένως θα πρέπει να αποφεύγονται. Λεπτά
τοιχώματα και πλάκες (µε πάχος μικρότερο των 12cm) δίνουν μειωμένες ενδείξεις, λόγω της ταλαντώσεως
που δημιουργείται απ’ την κρουσιμέτρηση. Επίσης πρέπει να μην πραγματοποιούνται δοκιμές
κρουσιµετρήσεων στην πάνω επιφάνεια πλακών γιατί λόγω της ύπαρξης του σκληρυμένου
τσιμεντοπολτού που κατά την δόνηση του σκυροδέματος συσσωρεύεται στην επιφάνεια οι μετρήσεις θα
είναι σημαντικά μειωμένες.
Βαθμονόμηση συσκευής κρουσίμετρου
Για την αποτελεσματική εκτίμηση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος η συσκευή κρουσιµετρήσεων
πρέπει να βαθμονομείται υποχρεωτικά σε κάθε έργο με πυρήνες από αυτό. Πριν την αποκοπή των
πυρήνων γίνονται κρουσιμετρήσεις ακριβώς στην περιοχή λήψης τους, στην συνέχεια οι πυρήνες
δοκιμάζονται στο εργαστήριο σε δοκιμή θλίψης. Τα ζεύγη τιμών θλιπτικής αντοχής (MPa) που έχουν
μετατραπεί συνήθως σε κύβο ακμής 150mm – ένδειξης κρουσίμετρου (R) παρουσιάζονται σε κατάλληλο
διάγραμμα και χαράσσεται η βέλτιστη καμπύλη συσχέτισης.
Με τις έμμεσες μεθόδους, η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος εκτιμάται εμμέσως από την συσχέτιση με
κάποια άλλη ιδιότητα (π.χ. επιφανειακή σκληρότητα, πυκνότητα κ.λπ.). Για τις μεθόδους λ.χ. με υπερήχους
και με κρουσίμετρο, διατίθενται στην Ελληνική βιβλιογραφία καμπύλες συσχέτισης των ενδείξεών τους με
την θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος. Λόγω της μεγάλης διασποράς, οι καμπύλες αυτές δεν μπορούν να
εφαρμοστούν απευθείας χωρίς προηγούμενη βαθμονόμηση, με την οποία πρέπει να συνταχθεί νέα
καμπύλη συσχέτισης. Το κρουσίμετρο βαθμονομείται με λήψη μετρήσεων επί τόπου του έργου από τις
ίδιες θέσεις όπου λαμβάνονται πυρήνες (πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι παράγοντες που επηρεάζουν
τις ενδείξεις του κρουσίμετρου). Προς τούτο, μπορεί να ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:
 Προσδιορίζεται η μέση τιμή της αντοχής κάθε ομάδας πυρήνων.
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 Υπολογίζεται η μέση τιμή των ενδείξεων των εμμέσων μεθόδων στις αντίστοιχες θέσεις
πυρηνοληψίας.
 Με βάση τα παραπάνω, ευρίσκεται νέα καμπύλη συσχέτισης, η οποία χαράσσεται τοπικώς
παράλληλη με αυτές που διατίθενται από την βιβλιογραφία για την υπόψη περιοχή τιμών αντοχής.
Η βαθμονόμηση της συσκευής κρουσιμετρήσεων θα γίνει σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο
του Έργου.
Πριν από κάθε πυρηνοληψία θα γίνουν στο σημείο λήψης κρουσιμετρήσεις οι οποίες θα καταχωρούνται
σε πρότυπες φόρμες καταγραφής που θα αποτελούν τμήμα των παραδοτέων του έργου
1.3 ΜΑΓΝΗΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΩΝ
Οι συσκευές μαγνητικής ανίχνευσης χαλύβδινων οπλισμών είναι συσκευές µε τις οποίες:
 εντοπίζεται ο οπλισμός στο σκυρόδεμα
 εκτιμάται αρκετά καλά το πάχος της επικαλύψεως, ενώ
 µε μικρότερη ακρίβεια μπορεί να εκτιμηθεί και η διάμετρος του οπλισμού. Με κατάλληλη
βαθμονόμηση η ακρίβεια μπορεί να μεγαλώσει.
Αρχή της μεθόδου
Οι συσκευές μαγνητικής ανίχνευσης βασίζονται στην αλληλεπίδραση των ράβδων του οπλισμού και ενός
χαμηλής συχνότητας ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Ειδικότερα, βασίζονται στην ηλεκτρομαγνητική επαγωγή
(ένα εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο προκαλεί ηλεκτρικό δυναμικό σε ένα κύκλωμα). Σύμφωνα µε τον
νόμο του Faraday το ηλεκτρικό δυναμικό είναι ανάλογο του ρυθμού μεταβολής της μαγνητικής ροής.
Η μαγνητική ανίχνευση οπλισμών είναι πολύ σημαντική όχι μόνο γιατί μπορεί κανένας να εκτιμήσει το
ποσοστό του εσωτερικού χαλύβδινου οπλισμού αλλά γιατί η χρήση της είναι προ απαιτούμενη για την
επιτυχή πραγματοποίηση όλων σχεδόν των επιτόπου μη καταστροφικών δοκιμών με τις οποίες εκτιμούμε
τις ελαστικές και δυναμικές ιδιότητες του σκυροδέματος.
Παράγοντες που επηρεάζουν την ακρίβεια των υπολογισμών
Η ένδειξη του οργάνου εξαρτάται τόσο από την επικάλυψη του οπλισμού όσο και από την διάμετρο της
ράβδου για αυτό το λόγο είναι πολύ δύσκολος ο προσδιορισμός ειδικά της διατομής του οπλισμού.
Η ακρίβεια κατά τον υπολογισμό της επικαλύψεως εξαρτάται και από την παρουσία άλλων ράβδων
πλησίον της εξεταζόμενης ράβδου. Αν μάλιστα η απόσταση δύο διαδοχικών ράβδων είναι μικρότερη από
μια κρίσιμη απόσταση τότε το όργανο τις αντιλαμβάνεται ως μια ράβδο. Η κρίσιμη αυτή απόσταση
εξαρτάται από την επικάλυψη (αυξάνεται όσο αυξάνεται η επικάλυψη) αλλά και από το μέγεθος της
κεφαλής του οργάνου. Επίσης, στην περίπτωση δύο επάλληλων στρώσεων οπλισμού, η δεύτερη στρώση
δεν είναι δυνατόν να διακριθεί επειδή το σήμα από την πρώτη στρώση είναι πολύ ισχυρότερο του
σήματος της δεύτερης στρώσεως. Σε κάθε περίπτωση η εμπειρία του ατόμου που χειρίζεται τη συσκευή
είναι καθοριστική για την ανάγνωση των οπλισμών και το είδος τους (κύριος οπλισμός, μάτιση, μοντάζ
κ.λπ.). Κατά τα άλλα οι συσκευές είναι πολύ εύχρηστες ακόμα και σε ανιχνεύσεις που γίνονται σε δύσκολα
σημεία όπως κάτω πέλματα πλακών ή ενισχυμένων ζωνών.
Στις μαγνητομετρικές αποτυπώσεις είναι απαραίτητη η οπτική απεικόνιση των οπλισμών.
Οι θέσεις των μαγνητικών αποτυπώσεων θα καθοριστούν από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι μαγνητικές αποτυπώσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν την στήριξη των
δοκών για την εύρεση του άνω οπλισμού όπως και των πλακών για την εύρεση του πρόσθετου άνω
οπλισμού στήριξης.
Μαγνητικές ανιχνεύσεις χαλύβδινων οπλισμού θα πραγματοποιηθούν και από την ερευνητική ομάδα.
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Με το σύνολο των μαγνητικών αποτυπώσεων του αναδόχου και της ερευνητικής ομάδας ο ανάδοχος θα
συντάξει σχέδια ξηλοτύπικών αποτυπώσεων των κτηρίων.
1.4 ΧΑΝΤΡΩΜΑΤΑ
Αποκαλύψεις οπλισμού (χαντρώματα) σε δοκούς, θα γίνονται τρεις. Ένα διάμηκες μήκους 0.50m, ένα
εγκάρσιο, στην κάτω παρειά της δοκού και ένα εγκάρσιο στην άνω παρειά της δοκού για τον εντοπισμό
του οπλισμού στήριξης.
Αποκαλύψεις οπλισμού (χαντρώματα) σε υποστυλώματα, θα γίνονται δύο. Ένα διάμηκες μήκους 0.50m
στον πόδα του υποστυλώματος και ένα εγκάρσιο σε απόσταση 0.50m από τον πόδα αυτού.
Αποκαλύψεις οπλισμού (χαντρώματα) σε πλάκες, θα γίνονται επίσης τρεις. Μία σε κάθε διεύθυνση
μήκους 0.50m και μία στις στηρίξεις μήκους 0.50m για τον εντοπισμό του οπλισμού στήριξης.
Η τελική θέση και στάθμη του εκάστοτε χαντρώματος θα αποφασιστεί επί τόπου του έργου, κατά τη
διάρκεια των εργασιών και παρουσία της επίβλεψης.
Στα χαντρώματα είναι απαραίτητη η φωτογράφιση, με πλήρη αντιστοίχιση στα σχέδια, καθώς και η
παράθεση μεταλλικής μετροταινίας στη φωτογραφία. Ζητείται ο εντοπισμός διαμέτρου οπλισμού, η
απόσταση αυτών, το πάχος της επικάλυψης διαμήκους οπλισμού και συνδετήρων, καθώς επίσης η
λεπτομέρεια ματίσματος και αγκύρωσης συνδετήρων.
1.5 ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
Για την εκτίμηση των πραγματικών χαρακτηριστικών των χαλύβδινων οπλισμών θα αποκοπούν τρία (3)
τεμάχια χαλύβδινων οπλισμών από κάθε κτήριο και θα αποσταλούν στο Εργαστήριο Οπλισμένου
Σκυροδέματος και Αντισεισμικών Κατασκευών της ΑΣΠΑΙΤΕ ώστε να πραγματοποιηθούν οι δοκιμές
εφελκυσμού.
Οι αποκομμένοι οπλισμοί μπορούν να παρθούν από την κάτω πλευρά των πλακών κοντά στα σημεία
στήριξης αυτών.
1.6 ΕΚΣΚΑΦΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ
Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες εκσκαφές σε οποιασδήποτε φύσεως έδαφος, με
οποιοδήποτε μέσο, ακόμη και με τα χέρια, που θα θεωρήσει σαν προσφορότερο και πλέον
εναρμονιζόμενο προς την κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, χωρίς όμως από την ελευθερία για την εκλογή
του τρόπου εκσκαφής να δημιουργείται στον Ανάδοχο οποιοδήποτε δικαίωμα για πρόσθετη αποζημίωση.
Θα πραγματοποιηθούν δύο εκσκαφές για κάθε ένα από τα κτήρια της ΑΣΠΑΙΤΕ, σε θέσεις που θα
υποδειχθούν από την επίβλεψη. Σκοπός των εκσκαφών είναι η πλήρης αποτύπωση της θεμελίωσης.
Εάν κατά τη διενέργεια των εκσκαφών συναντηθούν εμπόδια από σκυροδέματα (άοπλα ή οπλισμένα)
λιθοδομές, πλινθοδομές κ.λπ. αυτά καθαιρούνται και τα προϊόντα της καθαίρεσης απομακρύνονται,
μεταφερόμενα σ' οποιαδήποτε απόσταση και απορριπτόμενα σε θέσεις που επιτρέπεται από τις
Αστυνομικές Αρχές και έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία.
Στις θέσεις εκσκαφών θα πρέπει ο ανάδοχος να λάβει κατάλληλα μέτρα αντιστήριξης των πρανών.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προστατεύει με δαπάνες του τα σκάμματα από επιφανειακά νερά με
την κατασκευή μικρών προχείρων αναχωμάτων κατά μήκος του σκάμματος ή να απομακρύνει τα κάθε
είδους νερά από τα σκάμματα με αντλήσεις.
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία ιδιαίτερη αποζημίωση για αυξημένες δαπάνες εκσκαφών, λόγω
συναντήσεων υπόγειων ή επιφανειακών στάσιμων, ή ρεόντων νερών, ανεξάρτητα του αν θα απαιτηθούν
αντλήσεις ή όχι.
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Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ξαναγεμίσει το σκάμμα, μέχρι το κανονικό βάθος είτε με άμμο είτε με
αμμοχάλικο, είτε με σκυρόδεμα, σύμφωνα πάντοτε με τις εντολές που θα δίνει κάθε φορά η επίβλεψη. Το
υλικό της επανεπίχωσης θα υγραίνεται και συμπυκνώνεται σε στρώσεις πάχους 15εκ πριν από τη
συμπύκνωση, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης της ΑΣΠΑΙΤΕ.
2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Τα παραδοτέα του έργου θα είναι:
1. Κατάλληλη τεχνική έκθεση που θα παρουσιάζει τα ευρήματα των μαγνητικών ανιχνεύσεων, των
χαντρωμάτων, των κρουσιμετρήσεων και των πυρηνοληψιών.
2. Ξυλοτυπικά σχέδια στα οποία θα αποτυπώνονται με ευκρίνεια όλες οι θέσεις των δοκιμών και τον
οπλισμών που θα εντοπιστούν.
Τόσο η τεχνική έκθεση όσο και τα σχέδια θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από Διπλωματούχο Πολιτικό
Μηχανικό.
3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ / ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Επισημαίνεται ότι όλοι οι προτεινόμενοι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται βάσει των ισχυόντων Κανονισμών
και Προτύπων. Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
ΔΟΚΙΜΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Πυρηνοληψία & Θραύση Πυρήνα Σκυρ/τος

Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος & Εγκύκλιος
7, ΕΝ 12504-1

Κρουσιμέτρηση με σφύρα Schmidt

ASTM C805, ISO DIS 8145, ΕΝ 12504-2

Μέτρηση PH Σκυροδέματος

ASTM D4262–05

Κατά τη διάρκεια όλων των εργασιών θα γίνεται χρήση ειδικής σκούπας αναρρόφησης υγρών και
στερεών, περιστροφικά δράπανα κ.λπ. Η απομάκρυνση του σοβά θα γίνεται με ηλεκτρικό κομπρεσέρ με
ταυτόχρονη αποφυγή σκόνης (απορρόφηση, βρέξιμο) και άμεση απομάκρυνσή του. Το ίδιο ισχύει και
κατά την απομάκρυνση του σκυροδέματος στα χαντρώματα.
Μετά το τέλος κάθε εργασίας θα γίνεται αποκατάσταση των σημείων με επισκευαστικό κονίαμα. Η
επιφάνεια αποκατάστασης θα πρέπει να είναι ίδια με την επιφάνεια πριν την επέμβαση. Σε περίπτωση
που η επιφάνεια είναι χρωματισμένη τότε αυτή μετά την επέμβαση θα πρέπει να χρωματιστεί σε μια
επιφάνεια τουλάχιστον 50 x 50 εκατοστών στην περίπτωση των πυρήνων και τουλάχιστον 30 εκατοστών
εκατέρωθεν της τομής στην περίπτωση των χαντρωμάτων. Σε περίπτωση επένδυσης στοιχείων με πλάκες
μαρμάρου, αυτές θα αφαιρούνται προσεκτικά και θα επανατοποθετούνται μετά την ολοκλήρωση των
αποκαταστάσεων των σημείων.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τις κατάλληλες σκαλωσιές ή/και κατάλληλα ανυψωτικά
μηχανήματα, με σκοπό την εργασία σε ύψος.
Σε όσα σημεία διενεργηθούν δοκιμές, το σκυρόδεμα θα αποκατασταθεί με κατάλληλο μη συρρικνούμενο
κονίαμα υψηλής αντοχής και οι αρχιτεκτονικές επικαλύψεις με επιχρίσματα και κατάλληλους
χρωματισμούς, όπως έχει ήδη αναφερθεί.
Σε όσες θέσεις αφαιρεθούν κουφώματα για να πραγματοποιηθούν οι δοκιμές θα πρέπει να
επανατοποθετηθούν κατάλληλα.
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Τα προϊόντα των καθαιρέσεων με φροντίδα του Αναδόχου θα απομακρύνονται σε χώρο που επιτρέπεται
από την κείμενη νομοθεσία
Ο προσφέρων δύναται να επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ ώστε να ενημερωθεί από την
επίβλεψη σχετικά με τις ενδεικτικές θέσεις επεμβάσεων. Οι θέσεις αυτές μπορούν να αντικατασταθούν,
για λόγους προσβασιμότητας, με κάποιες άλλες, έπειτα από την έγκριση της επίβλεψης και κατόπιν
εντολής της επίβλεψης.
Για κάθε εργασία που θα εκτελεστεί στο πλαίσιο της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να απασχολεί
εργατικό δυναμικό πλήρως καταρτισμένο και ασφαλισμένο καθώς και να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα
μέτρα ασφάλειας προς τους πεζούς και χρήστες των υποδομών της ΑΣΠΑΙΤΕ. Οποιαδήποτε ευθύνη για τα
ανωτέρω βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.
Τόπος υλοποίησης / παράδοσης: Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες στις εγκαταστάσεις
της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι ([Σταθμός ΕΗΣ «ΕΙΡΗΝΗ», 15122 Μαρούσι).
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο υποψήφιος υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις του πίνακα που
ακολουθεί. Τα υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στους πίνακες προδιαγραφών στη στήλη
«ΑΠΑΙΤΗΣΗ». Αν δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια αυτά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και
αποκλείεται από τον διαγωνισμό.
Ειδικότερα, η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» των πινάκων θα συμπληρωθεί υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού,
από τους υποψήφιους με τη λέξη «ΝΑΙ». Σε περίπτωση που μένει κενή θα θεωρείται ότι η απάντηση
είναι «ΟΧΙ» και η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό.
Τέλος, στη στήλη «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ», η οποία δεν είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί από τους
προσφέροντες, μπορεί να αναφέρεται οποιαδήποτε παρατήρηση ή επισήμανση του υποψηφίου.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1.

Πλήρης γεωμετρική αποτύπωση των δομικών στοιχείων των
κτηρίων (ξυλότυπος)

ΝΑΙ

Εκτέλεση 300 κρουσιμετρήσεων επί κατακόρυφων και
οριζόντιων δομικών στοιχείων (πλάκες, δοκούς και
υποστυλώματα)

ΝΑΙ

2.

Λήψη πυρήνων σκυροδέματος από 100 θέσεις επί
κατακόρυφων και οριζόντιων δομικών στοιχείων (πλάκες,
δοκούς και υποστυλώματα)

ΝΑΙ

3.

Αποκοπή 27 τεμαχίων χαλύβδινου οπλισμού (τρία για κάθε
ένα από τα 9 κτήρια που αναφέρονται παραπάνω)

ΝΑΙ

5

Διενέργεια 300 τομών (χαντρώματα) για αποκάλυψη και
μέτρηση διατομής σιδηρού οπλισμού

ΝΑΙ
ΝΑΙ

6

Διενέργεια 200 μαγνητικών ανιχνεύσεων σε δομικά στοιχεία
των κτηρίων. Η συνολική επιφάνεια σκυροδέματος που θα
ανιχνευτεί θα είναι 80m2 και θα αποδεικνύεται από τα φύλλα
καταγραφής του εξοπλισμού μαγνητικής ανίχνευσης

7

Διενέργεια 90 οπών Φ12 επί πλακών για την αποτίμηση του
πάχους αυτών

ΝΑΙ

4
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

8

Διάνοιξη ενός ερευνητικού σκάμματος παραπλεύρως της
θεμελίωσης κάθε κτηρίου

ΝΑΙ

ΝΑΙ

9

Κατάλληλη τεχνική έκθεση που θα παρουσιάζει τα ευρήματα
των μαγνητικών ανιχνεύσεων, των χαντρωμάτων, των
κρουσιμετρήσεων και των πυρηνοληψιών
Ξυλοτυπικά σχέδια στα οποία θα αποτυπώνονται με ευκρίνεια
όλες οι θέσεις των δοκιμών και τον οπλισμών που θα
εντοπιστούν

ΝΑΙ

10

ΜΕΡΟΣ Β- Οικονομικό Αντικείμενο Της Σύμβασης
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον προϋπολογισμού του Προγράμματος με τίτλο:
«Διερευνητικές εργασίες σκυροδέματος και χαλύβδινων οπλισμών για τον στατικό έλεγχο και την
εκπόνηση στατικής μελέτης επάρκειας κτιρίων της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι», οικονομικού έτους 2021.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 31.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 25.000,00€, Φ.Π.Α.: 6.000,00€).

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

1

Πλήρης γεωμετρική αποτύπωση των δομικών
στοιχείων των κτηρίων (ξυλότυπος)

Τμχ.

9

Τμχ.

300

Τμχ.

100

Τμχ.

27

Τμχ.

300

Τμχ.

200

Τμχ.

90

Τμχ.

9

2

3

4
5

Εκτέλεση κρουσιμετρήσεων επί κατακόρυφων και
οριζόντιων δομικών στοιχείων (πλάκες, δοκούς και
υποστυλώματα)
Λήψη πυρήνων σκυροδέματος από θέσεις επί
κατακόρυφων και οριζόντιων δομικών στοιχείων
(πλάκες, δοκούς και υποστυλώματα)
Αποκοπή τεμαχίων χαλύβδινου οπλισμού (τρία για
κάθε ένα από τα 9 κτήρια που αναφέρονται
παραπάνω)
Διενέργεια τομών (χαντρώματα) για αποκάλυψη και
μέτρηση διατομής σιδηρού οπλισμού

7

Διενέργεια μαγνητικών ανιχνεύσεων σε δομικά
στοιχεία των κτηρίων. Η συνολική επιφάνεια
σκυροδέματος που θα ανιχνευτεί θα είναι 80m2 και
θα αποδεικνύεται από τα φύλλα καταγραφής του
εξοπλισμού μαγνητικής ανίχνευσης
Διενέργεια οπών Φ12 επί πλακών για την αποτίμηση
του πάχους αυτών

8

Διάνοιξη ενός ερευνητικού σκάμματος
παραπλεύρως της θεμελίωσης κάθε κτηρίου

6
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔ.
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΠΟΣΟ
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΕ
Φ.Π.Α.

9

10

Κατάλληλη τεχνική έκθεση που θα παρουσιάζει τα
ευρήματα των μαγνητικών ανιχνεύσεων, των
χαντρωμάτων, των κρουσιμετρήσεων και των
πυρηνοληψιών
Ξυλοτυπικά σχέδια στα οποία θα αποτυπώνονται με
ευκρίνεια όλες οι θέσεις των δοκιμών και τον
οπλισμών που θα εντοπιστούν

Τμχ.

1

Τμχ.

9
ΣΥΝΟΛΟ:

-

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο και θα παραμείνουν σταθερές μέχρι
την ολοκλήρωση της προμήθειας και την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου.
Αύξηση τιμών από τυχόν λάθη και παραλείψεις από την πλευρά του αναδόχου δεν γίνονται
αποδεκτές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ €
ΕΚΔΟΤΗΣ ..............................................................
Ημερομηνία έκδοσης .........................
Προς τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΗΣ «ΕΙΡΗΝΗ», Τ.Κ.: 151 22, ΜΑΡΟΥΣΙ
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ ................................ για ευρώ………………..
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των € …………………….
για την Εταιρία ……………………. Οδός ………………….. αριθμ. ………… ή σε περίπτωση Ένωσης για την
Εταιρία 1) ………………. Και 2) …………………., ατομικά για κάθε μία απ’ αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης προμηθευτών, για τη
συμμετοχή της σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ………….. διακήρυξη του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΠΑΙΤΕ με ημερομηνία διενέργειας …………………………… «για την παροχή
υπηρεσιών διερεύνησης και τεκμηρίωσης φέροντος οργανισμού κτηρίων της ΑΣΠΑΙΤΕ» για τις
ανάγκες του Προγράμματος με τίτλο: «Διερευνητικές εργασίες σκυροδέματος και χαλύβδινων
οπλισμών για τον στατικό έλεγχο και την εκπόνηση στατικής μελέτης επάρκειας κτιρίων της ΑΣΠΑΙΤΕ
στο Μαρούσι».
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά 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.
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.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ............................................
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ €
ΕΚΔΟΤΗΣ ..............................................................
Ημερομηνία έκδοσης .........................
Προς τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΗΣ «ΕΙΡΗΝΗ», Τ.Κ.: 151 22, ΜΑΡΟΥΣΙ
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ ................................ για ευρώ………………..
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των € …………………….
για την Εταιρία ……………………. Οδός ………………….. αριθμ. ………… ή σε περίπτωση Ένωσης για την
Εταιρία 1) ………………. Και 2) …………………., ατομικά για κάθε μία απ’ αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης προμηθευτών, για την
καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών διερεύνησης και τεκμηρίωσης
φέροντος οργανισμού κτηρίων της ΑΣΠΑΙΤΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο:
«Διερευνητικές εργασίες σκυροδέματος και χαλύβδινων οπλισμών για τον στατικό έλεγχο και την
εκπόνηση στατικής μελέτης επάρκειας κτιρίων της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι», καθ’ όλον τον χρόνο
ισχύος της, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. …………. διακήρυξη του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων
Έρευνας της ΑΣΠΑΙΤΕ.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά 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.
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.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ............................................
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Σχέδιο Σύμβασης
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΩΤΑΤΗ
ΣΧΟΛΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: 151 22 Μαρούσι
(Σταθμός «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ)
Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Αριθ. πρωτ.: ΕΛ/…………/……-…….-………

ΣΥΜΒΑΣΗ
για την παροχή υπηρεσιών διερεύνησης και τεκμηρίωσης φέροντος οργανισμού κτηρίων της ΑΣΠΑΙΤΕ για
τις ανάγκες του Προγράμματος με τίτλο: «Διερευνητικές εργασίες σκυροδέματος και χαλύβδινων
οπλισμών για τον στατικό έλεγχο και την εκπόνηση στατικής μελέτης επάρκειας κτιρίων της ΑΣΠΑΙΤΕ στο
Μαρούσι»
Στην ΑΣΠΑΙΤΕ σήμερα, στις …../…../…….., ημέρα ……………….., μεταξύ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων
Έρευνας της ΑΣΠΑΙΤΕ (Σταθμός ΕΗΣ "ΕΙΡΗΝΗ", Μαρούσι, Τ.Κ. 15122), εκπροσωπούμενης κατά τις κείμενες
διατάξεις υπό των:
1) Καθηγητή Σπυρίδων Λ. Πανέτσου, Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της
ΑΣΠΑΙΤΕ
2) Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο, Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος
και
3) της εταιρείας «……………………», Διεύθ.: ………………, Πόλη: ………………., Τ.Κ.: …………., ΑΦΜ: ………….., ΔΟΥ:
…………….., εκπροσωπούμενης από τον …………………………………………… στο εξής καλούμενης «Ανάδοχος»,
λαμβάνοντας υπόψη:
 την αριθ. πρωτ. ΕΛ/..../..-..-…. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης(ΑΔΑ:…………………..)
 την αριθ. ../..-..-….(Θέμα …..) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της
ΑΣΠΑΙΤΕ(ΑΔΑ:……………………) και
ανατέθηκε στον Ανάδοχο η παροχή υπηρεσιών διερεύνησης και τεκμηρίωσης φέροντος οργανισμού
κτηρίων της ΑΣΠΑΙΤΕ για τις ανάγκες του Προγράμματος με τίτλο: «Διερευνητικές εργασίες σκυροδέματος
και χαλύβδινων οπλισμών για τον στατικό έλεγχο και την εκπόνηση στατικής μελέτης επάρκειας κτιρίων της
ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι», στην εταιρεία «………………………….», ΑΦΜ: …………………………, ΔΟΥ: ……………….,
σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες της παρούσας Σύμβασης:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΤΙΜΗΜΑ:
Η παρούσα αφορά στην παροχή υπηρεσιών διερεύνησης και τεκμηρίωσης φέροντος οργανισμού κτηρίων
της ΑΣΠΑΙΤΕ για τις ανάγκες του Προγράμματος με τίτλο: «Διερευνητικές εργασίες σκυροδέματος και
χαλύβδινων οπλισμών για τον στατικό έλεγχο και την εκπόνηση στατικής μελέτης επάρκειας κτιρίων της
ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι», το συνολικό τίμημα της οποίας είναι …………..€, πλέον ΦΠΑ 24% (……………..€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα:
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Πλήρης γεωμετρική αποτύπωση των δομικών
στοιχείων των κτηρίων (ξυλότυπος)

Τμχ.

9

Τμχ.

300

Τμχ.

100

Τμχ.

27

Τμχ.

300

Τμχ.

200

Τμχ.

90

Τμχ.

9

Τμχ.

1

Τμχ.

9

2

3

4
5

Εκτέλεση κρουσιμετρήσεων επί κατακόρυφων και
οριζόντιων δομικών στοιχείων (πλάκες, δοκούς και
υποστυλώματα)
Λήψη πυρήνων σκυροδέματος από θέσεις επί
κατακόρυφων και οριζόντιων δομικών στοιχείων
(πλάκες, δοκούς και υποστυλώματα)
Αποκοπή τεμαχίων χαλύβδινου οπλισμού (τρία για
κάθε ένα από τα 9 κτήρια που αναφέρονται
παραπάνω)
Διενέργεια τομών (χαντρώματα) για αποκάλυψη και
μέτρηση διατομής σιδηρού οπλισμού

7

Διενέργεια μαγνητικών ανιχνεύσεων σε δομικά
στοιχεία των κτηρίων. Η συνολική επιφάνεια
σκυροδέματος που θα ανιχνευτεί θα είναι 80m2 και
θα αποδεικνύεται από τα φύλλα καταγραφής του
εξοπλισμού μαγνητικής ανίχνευσης
Διενέργεια οπών Φ12 επί πλακών για την αποτίμηση
του πάχους αυτών

8

Διάνοιξη ενός ερευνητικού σκάμματος
παραπλεύρως της θεμελίωσης κάθε κτηρίου

6

9

10

Κατάλληλη τεχνική έκθεση που θα παρουσιάζει τα
ευρήματα των μαγνητικών ανιχνεύσεων, των
χαντρωμάτων, των κρουσιμετρήσεων και των
πυρηνοληψιών
Ξυλοτυπικά σχέδια στα οποία θα αποτυπώνονται με
ευκρίνεια όλες οι θέσεις των δοκιμών και τον
οπλισμών που θα εντοπιστούν

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔ.
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΠΟΣΟ
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ:

Οι ανωτέρω εργασίες της έρευνας μπορεί να διαφοροποιηθούν/αυξομειωθούν ως προς την
ποσότητα καθ’ υπόδειξη της επιβλέπουσας αρχής σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες κατά
την διάρκεια εκτέλεσης του έργου χωρίς ωστόσο το συνολικό τους κόστος να υπερβαίνει
απολογιστικά το τελικό προσφερόμενο τίμημα.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ:
Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες του, εντός ενενήντα (90) ημερών
προσμετρούμενες από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης
σαράντα πέντε (45) ημερών ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη
της σύμβασης, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή.
Η οριστική παραλαβή γίνεται από Αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.
Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει ότι ο ανάδοχος δεν τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις
αρνείται να υπογράψει την παραλαβή, συντάσσει Πρωτόκολλο μη παραλαβής και παραπέμπει το θέμα
στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ.
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Επίσης υποχρεούται για κάθε ασυμφωνία ή εμπόδιο που θα δυσχεράνει την έντεχνη και εμπρόθεσμη
εκτέλεση των προς παροχή υπηρεσιών, να ειδοποιεί εγκαίρως την υπηρεσία υποβάλλοντας συγχρόνως
προτάσεις.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
Η πληρωμή θα γίνεται με την προσκόμιση τιμολογίου στην Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής
Υποστήριξης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ. Η πληρωμή της αξίας των εκδιδόμενων τιμολογίων θα γίνεται μετά την
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από ορισμένη με σχετική απόφαση Επιτροπή Παραλαβής, με την
προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Επί του καταβαλλόμενου ποσού στον Ανάδοχο θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις.
ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ:
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την παράδοση των
αναφερόμενων στη Σύμβαση, o Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΣΠΑΙΤΕ δύναται να επιβάλει
ποινική ρήτρα καθυστέρησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος.
Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου, o Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΣΠΑΙΤΕ δικαιούται,
κατά την κρίση του, να μην κάνει δεκτό μέρος ή το σύνολο της Σύμβασης, καταβάλλοντας το αναλογούν
συμβατικό τίμημα.
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ:
Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΠΑΙΤΕ, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο της προμήθειας
υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στην προσφορά του.
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την προμήθεια φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.
ΛΥΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Ο αναθέτων δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής ή
παράβασης των όρων της Προκήρυξης από τον Ανάδοχο, και κυρίως στις περιπτώσεις που:
 ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει εμπροθέσμως και προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη
Σύμβαση, παρά την προς τούτο όχληση του αναθέτοντος,
 ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της Σύμβασης εντολές του
αναθέτοντος,
 ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια του αναθέτοντος,
 ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια
λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό
μέρος των περιουσιακών του στοιχείων,
 εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός
του.
Επίσης, λύση της παρούσας Σύμβασης μπορεί να επέλθει και κατόπιν κοινής συμφωνίας των
συμβαλλόμενων μερών.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ:
Ο Ανάδοχος του έργου και o Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΣΠΑΙΤΕ θα προσπαθούν να
ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της
ισχύος της Σύμβασης.
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Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια που
εδρεύουν στην Αθήνα, εφαρμοστέο δε Δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος κατέθεσε την αριθ. ……… εγγυητική επιστολή της τράπεζας …………., ποσού: …..,..€, για την καλή
εκτέλεση της παρούσας.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της
ΑΣΠΑΙΤΕ και του Αναδόχου η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που
δημιουργούνται από τη σύμβαση θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια δικαστήρια.
Όλοι οι όροι της Διακήρυξης, ιδίως οι Τεχνικές Προδιαγραφές (Φύλλο συμμόρφωσης) καθώς και η Τεχνική
και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης και ο
Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει άπαντες τους όρους αυτούς.
Η παρούσα Σύμβαση συνετάγη σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα σε απλό φύλλο χαρτιού τα οποία, αφού
αναγνώστηκαν, υπογράφονται ως ακολούθως και από τους δύο συμβαλλόμενους.
Από τα τρία (3) πρωτότυπα τα δύο (2) κρατήθηκαν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΠΑΙΤΕ
και το άλλο έλαβε ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον Ειδικό Λογαριασμό της ΑΣΠΑΙΤΕ

Για τον Ανάδοχο

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος
του Προγράμματος

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Σπυρίδων Λ. Πανέτσος

Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος

……………………….
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΕΥΔ (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης)
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: [ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99202057_6]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Σταθμός ΕΗΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΜΑΡΟΥΣΙ Τ.Κ.
15122]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Ιωάννης Μπενόπουλος]
- Τηλέφωνο: [210 2896883]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [impenopoulos@aspete.gr]
- 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): [Συνοπτικός (Πρόχειρος) Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών διερεύνησης και
τεκμηρίωσης φέροντος οργανισμού κτηρίων της ΑΣΠΑΙΤΕ για τις ανάγκες του Προγράμματος με
τίτλο: «Διερευνητικές εργασίες σκυροδέματος και χαλύβδινων οπλισμών για τον στατικό έλεγχο
και την εκπόνηση στατικής μελέτης επάρκειας κτιρίων της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι» με
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (CPV) : 71328000-3 Υπηρεσίες επαλήθευσης του σχεδιασμού
φερουσών δομών]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες]

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:
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:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
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);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
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μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοv:
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, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα α) [……]
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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.
Τμήματα
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

β) [……]

γ) [……]
Απάντηση:
[ ]
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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:
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 …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς,
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες,
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε
ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
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 καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi 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;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
καταδικαστική απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
xx
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκανxxi:
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικήςΑπάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxv;
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 [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
xxvi
καταστάσεις :
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 περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
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 [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
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πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................]
πληροφορίες:
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 [] Ναι [] Όχι
επιβεβαιώσει ότι:
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
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που Απάντηση:
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της [] Ναι [] Όχι
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του
Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση
όλων
των
απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν
η σχετική
τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] 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 διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
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 xxxiv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
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 έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
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 (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον [……],[……][…] νόμισμα
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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
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ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίαςαναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη
αξία)

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική [……][…]νόμισμα
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται εγγράφων):
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii,
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί:

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
[…...........]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καλή
εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σημαντικότερων
εργασιών
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β)
Μόνο
για
δημόσιες
συμβάσεις
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix,
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
Περιγραφή
ποσά
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 ιδιωτικούςxl:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να [……..........................]
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, [……]
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες
για την εκτέλεση του έργου:
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
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ημερομηνίες

παραλήπτες

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 ελέγχωνxlii 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;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
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:

[....……]

[] Ναι [] Όχι

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

β) [……]
[……]

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:
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10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
xliii
υπεργολαβίας
το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούμενα
δείγματα,
περιγραφές
ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα
των
προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται
με
τα
απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε [……] [……]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να
συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το
καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχιxlv

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]xlvi
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι –
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxlvii, 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
δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

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

Σε περίπτωση 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

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
v

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

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ix

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
x

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

xi

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xii

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
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xiii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxii

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
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xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx

Πρβλ άρθρο 48.

xxxi

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxii

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiii

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.
xxxiv

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

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

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvii

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxviii

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxxix

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
xl

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xli

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.
xlii

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.
xliii

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.
xliv

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
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xlviii

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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