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Πικέρµι 14/07/2017 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) 

 

 δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  

 

την µε συνοπτικό διαγωνισµό (σύµφωνα µε το αρ. 117 του Ν.4412/2016) επιλογή αναδόχου για 

την παροχή της υπηρεσίας µε τίτλο “ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 

Ν. ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ”  

 

Προϋπολογισµού 68.200,0 Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%), 

 

που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε: 

 

1. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 

Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», και ιδίως 

των άρθρων 116 και 117, 

2. τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2014) "Αρχές δηµοσιονοµικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις", 

3. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων», 

4. τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις, 

5. τις διατάξεις του N. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74/26-3-2014) “∆ιοικητικές Απλουστεύσεις και 

λοιπές ρυθµίσεις”, 

6. τις διατάξεις του υπ’αρ. 375/1987 (ΦΕΚ 167/17-9-1987) Π.∆. ίδρυσης του Κέντρου 

Ανανεώσιµων Πηγών & Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), 
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7. τις διατάξεις της υπ’αρ. 2325/1989 (ΦΕΚ 314/27-4-1989) Υπουργικής Απόφασης µε τίτλο 

«Κανονισµός Λειτουργίας ΚΑΠΕ», 

8. τις Κατευθυντήριες Οδηγίες και τις Ερωτήσεις – Απαντήσεις (F.A.Q.) της ΕΑΑ∆ΗΣΥ που 

έχουν εκδοθεί έως και την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης του διαγωνισµού και 

βρίσκονται αναρτηµένες στην επίσηµη ιστοσελίδα της Αρχής, 

9. τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (Α' 265) , “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 
εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης 
Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) 
και άλλες διατάξεις”, 
 
10. τις διατάξεις της Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού 
110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιµότητας 
δαπανών για τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων 
συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές ∆ιαχείρισης και 
Ενδιάµεσους Φορείς - ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων» (Β΄ 
3521), 
 
11. τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της 

παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού 

και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική 

εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν 

δεν αναφέρονται ρητά. Νόµοι, Π∆ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται µετά την έναρξη της 

διαδικασίας σύναψης της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν 

µέρος του εφαρµοστέου θεσµικού πλαισίου της, εκτός εάν αυτό ορίζεται ειδικώς, 

12. την υπ’αρ 358/14-06-2017 απόφαση του ∆.Σ. του ΚΑΠΕ περί διενέργειας του συνοπτικού 

διαγωνισµού για την εκτέλεση της υπηρεσίας, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές 

και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού, 

13. τους όρους της παρούσας,  

 

κ α ι    κ α λ ε ί 

τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υποβάλουν Προσφορά για την ανάδειξη 

αναδόχου παροχής της ανωτέρω υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 

Αναθέτουσα αρχή  Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 

∆ιεύθυνση  19ο χλµ. Λ. Μαραθώνος – Πικέρµι Αττικής   190 09 
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Τηλ.   210 6603300 

Telefax  210 6603301 

e-mail    pzor@cres.gr, gsirp@cres.gr  

Ιστοσελίδα  www.cres.gr 

 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΑΠΕ στο Πικέρµι, Λ. Μαραθώνος 19ο 

χλµ. την Τρίτη 05/09/2017 και ώρα 12:00, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 

Άρθρο 2. Παραλαβή εγγράφων σύµβασης και τευχών 

1. Τα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του 

Ν. 4412/2016 για τον παρόντα ∆ιαγωνισµό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

α) η παρούσα ∆ιακήρυξη και τα Παραρτήµατα αυτής, 

β) τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 

αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω, 

2. Η διάθεση της Προκήρυξης και του συνόλου των τευχών του ∆ιαγωνισµού γίνεται 

ηλεκτρονικά από το ΚΑΠΕ στον ιστότοπο www.cres.gr, 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση, αλλαγή ή τροποποίηση των όρων του ∆ιαγωνισµού θα αναρτάται 

στον ιστότοπο του ΚΑΠΕ (Προκηρύξεις) και οι υποψήφιοι µε αποκλειστική τους ευθύνη θα 

φροντίζουν για την ενηµέρωση τους. 

Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Προκήρυξης διαπιστώνουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο 

δεν είναι πλήρες, δικαιούνται να ζητήσουν από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός τριών (3) ηµερών 

από την ηµεροµηνία παραλαβής, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του 

∆ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της 

Προκήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Άρθρο 3. Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού 

 
1. Ο διαγωνισµός διενεργείται µε σκοπό την ανάθεση υπηρεσίας µε τίτλο “ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ Ν. ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ”, όπως αυτή περιγράφεται 

στο Παράρτηµα Ι “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ”, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της 

παρούσας. Πρόκειται για εξειδικευµένη και στοχευµένη υπηρεσία στο πλαίσιο του ΥΕ7 

«ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» της Πράξης “Υποστήριξη των Πολιτικών και 

Κάλυψη Μελλοντικών Αναγκών - ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ” µε κωδικό MIS 5003098, η οποία 

χρηµατοδοτείται από το ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Αφορά επιστηµονική υποστήριξη προς 

το ΚΑΠΕ ως ∆ικαιούχο της Πράξης, για τον οριστικό προσδιορισµό των βασικών συνιστωσών 
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και κυρίως τη διαµόρφωση του πλέον ενδεδειγµένου ρυθµιστικού καθεστώτος ένταξης και 

λειτουργίας Υβριδικού Σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεθέρµανσης στο Νησί 

του Αγίου Ευστρατίου. Η προς ανάθεση υπηρεσία αποτελεί προκαταρκτική ενέργεια στο πλαίσιο 

υλοποίησης της ως άνω Πράξης, και σκοπό έχει, αφενός να προσδιορισθούν οι βασικές και 

κρίσιµες παράµετροι για τη λειτουργία του ΥΒΣ και αφετέρου να υποστηριχθεί το ΚΑΠΕ στη 

διαµόρφωση των τευχών δηµοπράτησης για το Υποέργο 1 «ΥΒΡΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ» της Πράξης. 

2. Προσφορές για µέρος του αντικειµένου της ∆ιακήρυξης δεν γίνονται αποδεκτές. Το 

αντικείµενο της σύµβασης θα πρέπει να εκτελεσθεί στο σύνολό του από έναν ανάδοχο, ο οποίος 

θα πρέπει να γνωρίζει σε βάθος κάθε τµήµα αυτής, προκειµένου να µπορεί να εκτελέσει ορθά και 

τα υπόλοιπα τµήµατά της. Το αντικείµενο της σύµβασης είναι ενιαίο και πρέπει να αντιµετωπισθεί 

και να εκτελεσθεί συνολικά από έναν ανάδοχο, προκειµένου να διασφαλισθεί η επιτυχής 

εκτέλεση της υπηρεσίας.  

3. Επισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών που συµµετέχουν 

στον διαγωνισµό, το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο της σύµβασης δεν πρέπει να 

µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του 

Άρθρου 132 του Ν.4412/2016. ∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται µόνο υπό τις προϋποθέσεις 

που προβλέπονται στο άρθρο αυτό (δηλαδή στο αρ. 132 του Ν.4412/2016) και ύστερα από 

σύµφωνη γνώµη της ∆ιαχειριστικής Αρχής. 

 

Άρθρο 4. Προϋπολογισµός του διαγωνισµού 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται σε 68.200,00 ευρώ και αναλύεται σε 

α) καθαρή αξία: 55.000,00 ευρώ και β) Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α. 24%): 13.200,00 

ευρώ. Ο ως άνω προϋπολογισµός προκύπτει από την µε α.π. ΠΝ 14/15-05-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ µε Ι∆ΙΑ ΜΕΣΑ του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 7  της ΠΡΑΞΗΣ ‘ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ’  µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003098, η οποία 

εγκρίθηκε µε το από 30/3/2017 και µε Α.Π.: 1665/613/Α2 Απόφαση της ΕΥ∆/ΕΠΑΝΕΚ. 

 

Άρθρο 5. Χρηµατοδότηση της Υπηρεσίας - Πληρωµή Αναδόχου 

1. Η παρούσα Υπηρεσία χρηµατοδοτείται από το ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 και 

βαρύνει τους κωδικούς 93.41.090.01 του προϋπολογισµού του ΚΑΠΕ. 

2. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία, περιλαµβανοµένης της 

κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την 

Αναθέτουσα Αρχή.  

3. Οι πληρωµές θα γίνουν µε βάση τις δύο (2) τµηµατικές παραλαβές του αντικειµένου της 

Υπηρεσίας και συγκεκριµένα: 
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α) Με την παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή της “Ενδιάµεσης Έκθεσης”, στην οποία θα 

περιλαµβάνεται το σύνολο των Παραδοτέων (µε ενσωµατωµένα τα όποια 

σχόλια/διορθώσεις), όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτηµα Ι “ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ”, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας, θα καταβληθεί στον 

Ανάδοχο το 30% του συµβατικού τιµήµατος µαζί µε τον αναλογούντα ΦΠΑ.   

β) Με την παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή της “Τελικής Έκθεσης”, στην οποία θα 

περιλαµβάνεται το σύνολο των Παραδοτέων (µε ενσωµατωµένα τα όποια 

σχόλια/διορθώσεις), όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτηµα Ι, θα καταβληθεί στον 

Ανάδοχο το υπόλοιπο 70% του συµβατικού τιµήµατος µαζί µε τον αναλογούντα ΦΠΑ. 

Η πληρωµή του τιµήµατος θα γίνεται σε ευρώ. 

 

Άρθρο 6. Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 

Ο παρόν διαγωνισµός διεξάγεται µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιµής, όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν. 

4412/2016. Οι προσφορές των διαγωνιζοµένων θα κριθούν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 

Άρθρο 21 της παρούσας.  

 

Άρθρο 7. Προθεσµία παραλαβής των προσφορών – Τόπος διενέργειας του 

∆ιαγωνισµού 

Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισµό, ορίζεται η 

Τρίτη 05/09/2017, µε ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 12:00 π.µ. Μετά τη λήξη 

της παραλαβής προσφορών, θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΑΠΕ, στο Πικέρµι, Λ. 

Μαραθώνος 19ο χλµ. 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα, η 

αποσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη 

ηµέρα, µε απόφαση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, 1 

(µία) τουλάχιστον εργάσιµη ηµέρα πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους οικονοµικούς φορείς 

έλαβαν τα έγγραφα της σύµβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ στην ιστοσελίδα του ΚΑΠΕ. Αν 

και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, µπορεί να 

ορισθεί και νέα ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο 

προηγούµενων εδαφίων. 

 

 

Άρθρο 8. Υποβολή φακέλου προσφοράς  

1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του Άρθρο 7 είτε (α) µε 

κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη επιστολή προς την 



 

∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού της Υπηρεσίας ‘Αναλυτικός Σχεδιασµός του Ολοκληρωµένου Ενεργειακού 
Συστήµατος και Ανάπτυξη Πολιτικής ∆ιαχείρισης Ενέργειας της Ν. Άγιος Ευστράτιος’ 

 
6 

 

 

αναθέτουσα αρχή είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε 

περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς 

γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που 

διεξάγει τον διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού, όπως 

ορίζονται στο Άρθρο 7 της παρούσας. Το ΚΑΠΕ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 

περιεχοµένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην 

άφιξή τους. ∆εν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό 

κατάστηµα, ακόµα κι αν το ΚΑΠΕ ειδοποιηθεί εγκαίρως.  

2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον 

οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

Προς την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

Προσφορά του CCCC..1  

για την Υπηρεσία: «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ Ν. ΑΓΙΟΣ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ» 

µε αναθέτουσα αρχή το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας και 

ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών Τρίτη 05/07/2017 στις 12:00. 

3. Τα περιεχόµενα του ως άνω σφραγισµένου φακέλου της Προσφοράς, αναλύεται στο 

Άρθρο 9 της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

4. 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 5.10.1961, που 

κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α` 188). 

5. Προσφορές που παρέχονται στην Αναθέτουσα Αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από 

την ηµεροµηνία υποβολής του Άρθρο 7 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τα οριζόµενα στο άρθρο Άρθρο 13. 

6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

σηµειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά 

στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως µη κανονικές. 

7. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά, 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. 

 

                                           
1 Στοιχεία προσφέροντος οικονοµικού φορέα (ιδίως επωνυµία, οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail) 
και σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων τα στοιχεία όλων των µελών αυτής. 



 

∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού της Υπηρεσίας ‘Αναλυτικός Σχεδιασµός του Ολοκληρωµένου Ενεργειακού 
Συστήµατος και Ανάπτυξη Πολιτικής ∆ιαχείρισης Ενέργειας της Ν. Άγιος Ευστράτιος’ 

 
7 

 

 

Άρθρο 9. Περιεχόµενο του φακέλου προσφοράς  

1. Ο φάκελος προσφοράς (Προσφορά) των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει, επί ποινή 

αποκλεισµού, τα ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», σύµφωνα µε 

το Άρθρο 10 της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

(β) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», σύµφωνα µε το Άρθρο 

11 της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

(γ) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», σύµφωνα µε το 

Άρθρο 12 της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

Οι ως άνω τρείς ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι επίσης θα πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου, σύµφωνα µε την παρ. 2 του Άρθρο 8 της παρούσας ∆ιακήρυξης 

 

Άρθρο 10.  Περιεχόµενα φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 

Ο σφραγισµένος φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να 

περιέχει τα παρακάτω: 

1. Το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) του Άρθρο 18 της παρούσας 

∆ιακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) συµπληρωµένο. 

Στο ΤΕΥ∆ που υποβάλλει η ένωση οικονοµικών φορέων, προσδιορίζεται η έκταση και το είδος 

της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής 

µεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.      Την εγγυητική επιστολή συµµετοχής της παρ. 4 του Άρθρο 14 της παρούσας.  

3. Ξεχωριστή ενότητα µε όλα τα δικαιολογητικά που ζητούνται στο πλαίσιο της παρ. 2 του 

Άρθρο 16 της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

 

Άρθρο 11.  Περιεχόµενα φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

Ο σφραγισµένος φάκελος «Τεχνική Προσφορά» θα περιλαµβάνει, κατ ελάχιστον τα παρακάτω: 

Ολοκληρωµένη πρόταση στο πλαίσιο της ∆ιακήρυξης, µε βάση την οποία και θα αξιολογηθεί. Η 

πρόταση-προσφορά θα λαµβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία που περιγράφονται στο Παράρτηµα Ι. 

Η πρόταση θα πρέπει να περιλαµβάνει κατ ελάχιστον: 

1. Ανάλυση των στόχων και απαιτήσεων του έργου και παρουσίαση της γενικότερης 

φιλοσοφίας του, εντοπισµός των κρίσιµων στοιχείων. Προτεινόµενοι τρόποι αντιµετώπισης που 

θα περιλαµβάνουν την εξέταση ένταξης α) στο  υφιστάµενο θεσµικό καθεστώς Μ∆Ν και β) τη 

διαµόρφωση ενός νέου πλαισίου για την ένταξη και λειτουργία του συστήµατος. Τεκµηρίωση της 

διασφάλισης εφαρµοσιµότητας των λύσεων που προτείνονται. 
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2. Ανάλυση και τεκµηρίωση του κατάλληλου τρόπου υλοποίησης, της µεθοδολογίας, των 

µέσων, εργαλείων και δεδοµένων που θα χρησιµοποιήσει για την προσοµοίωση, των δοκιµών 

ελέγχου των αποτελεσµάτων, τυχόν απαιτούµενων µετακινήσεων, συσκέψεων, επαφών κλπ. 

Απαιτείται η χρήση κατάλληλου λογισµικού προσοµοίωσης, το οποίο προδιαγράφεται στην παρ. 

III του Παραρτήµατος Ι. Το µοντέλο αυτό θα πρέπει να είναι επαρκώς δοκιµασµένο και να έχει 

εφαρµοστεί κατ ελάχιστον δύο φορές επιτυχώς στα πλαίσια έργων παρόµοιων µε αυτό της 

∆ιακήρυξης. 

3. Αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του έργου και τεκµηρίωση του 

χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης, επιµερισµός σε πακέτα εργασίας και δραστηριότητες καθώς και 

τρόποι συνεργασίας µε την αναθέτουσα αρχή κατά το στάδιο της εκτέλεσης της σύµβασης. 

4. Την Οµάδα Έργου που θα εκτελέσει την Υπηρεσία και τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο, η 

οποία θα πρέπει να είναι επαρκώς στελεχωµένη, σύµφωνα µε τους όρους της ∆ιακήρυξης. 

 

Άρθρο 12.  Περιεχόµενα φακέλου ‘’Οικονοµικής Προσφοράς’’ 

Η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη 

«Οικονοµική Προσφορά». 

1. Η προσφερόµενη τιµή δίνεται για το σύνολο της παρεχόµενης υπηρεσίας, όπως 

καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, 

ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, και δεν συµπεριλαµβάνεται ο 

Φ.Π.Α., για παράδοση της παρεχόµενης υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

2. Η προσφερόµενη τιµή δίνεται σε ευρώ. 

3. Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά. 

4. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

5. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 

 

Άρθρο 13.  Παραλαβή προσφορών – Στάδια αξιολόγησης – Κατακύρωση 

1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης 

της προθεσµίας του Άρθρο 7 της παρούσας. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά το 

χρόνο λήξης, αν η υποβολή που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του 

πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής 

κηρύσσεται, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν 

γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 



 

∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού της Υπηρεσίας ‘Αναλυτικός Σχεδιασµός του Ολοκληρωµένου Ενεργειακού 
Συστήµατος και Ανάπτυξη Πολιτικής ∆ιαχείρισης Ενέργειας της Ν. Άγιος Ευστράτιος’ 

 
9 

 

 

H Επιτροπή ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως µε το πρωτόκολλο του ΚΑΠΕ για να 

διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το Άρθρο 8 της παρούσας (σηµειώνεται ότι 

τόσο στο πρωτόκολλο, όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα υποβολής και η 

σχετική καταχώρηση στο φάκελο µονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική 

περίπτωση, µεταβαίνει µέλος της και παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη 

διαδικασία του διαγωνισµού. Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη 

συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης. 

β) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο Άρθρο 7 της παρούσας. Η αποσφράγιση 

διενεργείται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων 

εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και 

των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς,  σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. 

2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών: 

Α.  Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού αποσφραγίζει πρώτα το φάκελο «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής» και στη συνέχεια το φάκελο «Τεχνική Προσφορά» σε δηµόσια συνεδρίαση. 

Κατόπιν, σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής ως προς την πληρότητα, 

το δικαίωµα συµµετοχής, τα κριτήρια αποκλεισµού και τα κριτήρια επιλογής του Άρθρο 16 της 

παρούσας, αποκλείοντας εκείνες τις προσφορές που δεν πληρούν όλα τα παραπάνω. 

Στη συνέχεια, αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές, σύµφωνα µε τα κριτήρια του Άρθρο 21, 

συντάσσοντας σχετικό πρακτικό (Α’ Πρακτικό), το οποίο κοινοποιείται σε όλους τους 

υποψηφίους, προκειµένου οι τελευταίοι να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις, εντός προθεσµίας 5 

ηµερών από την κοινοποίηση, σύµφωνα µε το αρ. 120 του Ν.4412/2016. Εφόσον ασκηθούν 

ενστάσεις, αυτές αξιολογούνται από την Επιτροπή Ενστάσεων, εντός προθεσµίας δέκα (10) 

ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Στη 

συνέχεια, η Επιτροπή Ενστάσεων διαβιβάζει την εισήγησή της στο ∆.Σ. του Κέντρου για έγκριση. 

Οι οικονοµικές προσφορές των υποψηφίων που αποκλείστηκαν από το διαγωνισµό δεν 

ανοίγονται και επιστρέφονται σφραγισµένοι στους υποψηφίους. 

Β. Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού αποσφραγίζει το φάκελο «Οικονοµική Προσφορά» 

των υποψηφίων που συνεχίζουν, σε δηµόσια συνεδρίαση. Κατόπιν σε κλειστή συνεδρίαση, 

αξιολογεί τις οικονοµικές προσφορές και συντάσσει το σχετικό πρακτικό βαθµολογικής κατάταξης 

των προσφορών (Β’ Πρακτικό), το οποίο κοινοποιείται στους υποψηφίους. Εφόσον ασκηθούν 

ενστάσεις εντός προθεσµίας 5 ηµερών από την κοινοποίηση, αυτές αξιολογούνται από την 

Επιτροπή Ενστάσεων εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της 

οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Ενστάσεων διαβιβάζει 

την εισήγησή της στο ∆.Σ. του Κέντρου για έγκριση. 

Γ. Το ∆.Σ. του ΚΑΠΕ εκδίδει την απόφαση κατακύρωσης, αποδεχόµενο ή µη την 

εισήγηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού 

προσκαλεί εγγράφως τον προσωρινό µειοδότη να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Οι οικονοµικές προσφορές που δεν επισφραγίστηκαν, επιστρέφονται σφραγισµένοι στους 

υποψηφίους. 
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3. Επισηµαίνονται τα ακόλουθα:  

i. Στην περίπτωση ισοδύναµων προσφορών, δηλαδή προσφορών µε την ίδια συνολική 

τελική βαθµολογία µεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, προκρίνεται αυτή µε την 

υψηλότερη βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς. Αν και τότε υπάρχει ισοδυναµία, η αναθέτουσα 

αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις 

ισοδύναµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και παρουσία 

των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές. 

ii. Η υπογραφή του συµφωνητικού από τον τελικό ανάδοχο έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που 

ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 

 

Άρθρο 14.  ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό 

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις 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 Σ∆Σ, 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 συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 

άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. 

∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νοµική της µορφή 

πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου 

για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

3. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 

4. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται 

από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµµετοχής, 

ύψους 2% της προϋπολογισθείσης αξίας της σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ, που ανέρχεται στο ποσό 

των 1.100,0 ευρώ.  
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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 των προσφορών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Το 

ΚΑΠΕ 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. 

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα 

προβλεπόµενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της 

σύµβασης. 

 

Άρθρο 15.  Λόγοι αποκλεισµού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα 

από τα µέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονοµικών φορέων) ένας από τους λόγους των 

παρακάτω περιπτώσεων: 

1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 

αυτής, 
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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/∆ΕΥ 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 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

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

(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα 

µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

2. Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 

απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και 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. ∆εν αποκλείεται  ο 

προσφέρων, 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. 

3. Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρµόζονται  οι παράγραφοι  1 και 2. Κατ’ εξαίρεση, όταν ο 

αποκλεισµός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 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 παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 
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4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρµόζεται  η 

παράγραφος 2. 

4. Το ΚΑΠΕ δύναται να αποκλείσει οικονοµικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω 

πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις των 

παραγράφων 1 και 2. 

5. Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 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. 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, 

µε τελεσίδικη απόφαση, 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 στο κράτος - µέλος στο οποίο ισχύει η 

απόφαση. 

6. 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. 

7. Οικονοµικός φορέας που του 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 δηµοσίων συµβάσεων (διαγωνισµό). 

 

Άρθρο 16.  Κριτήρια επιλογής - Ελάχιστες απαιτήσεις 

Τα κριτήρια επιλογής περιορίζονται σε µία κατηγορία, αυτή της Τεχνικής και Επαγγελµατικής 

Ικανότητας (Μέρος IV, Ενότητα Γ της ΤΕΥ∆).  

Α. Τεχνική και επαγγελµατική Ικανότητα 

Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει την απαιτούµενη  εµπειρία και τα κατάλληλα µέσα 

για να εκτελέσει την υπηρεσία στο µέγιστο δυνατό επίπεδο ποιότητας. Για την τεκµηρίωση των 

ανωτέρω προϋποθέσεων, ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει στο φάκελο «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής» και µε ποινή αποκλεισµού, ξεχωριστή ενότητα µε αναλυτικές πληροφορίες για 

την οργανωτική του του δοµή, τις δραστηριότητες, τα σηµαντικότερα έργα που έχει εκτελέσει, το 

απασχολούµενο προσωπικό, την υλικοτεχνική του υποδοµή, το ιστορικό και αυτά να καλύπτουν 

όλες τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις, διαφορετικά αποκλείονται από το ∆ιαγωνισµό. Πιο 

συγκεκριµένα ο υποψήφιος θα πρέπει, µε ποινή αποκλεισµού: 
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Να διαθέτει αποδεδειγµένη εµπειρία σε έργα συναφή µε το αντικείµενο της παρούσας 

∆ιακήρυξης. Ο όρος «Έργο» στην προκειµένη περίπτωση αναφέρεται αυστηρά σε συγκεκριµένη 

και αυτοτελή εργασία για λογαριασµό φυσικού ή νοµικού προσώπου, µε συγκεκριµένο 

αντικείµενο, χρονοδιάγραµµα και προϋπολογισµό στο πλαίσιο σχετικής σύµβασης. Έργο 

‘συναφές’ στην προκειµένη περίπτωση είναι κάθε ενεργειακή µελέτη ή/και υπηρεσία που αφορά 

‘υβριδικά συστήµατα ΑΠΕ µε αποθήκευση ενέργειας σε αυτόνοµα νησιωτικά συστήµατα’. Οι ΑΠΕ 

θα πρέπει να περιλαµβάνουν αιολική συνιστώσα οπωσδήποτε. 

1. Για την κάλυψη της προϋπόθεσης αυτής, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει µε 

επιτυχία τουλάχιστον τέσσερα (4), συναφή µε το αντικείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης, Έργα 

µεταξύ των οποίων: 

∆ύο (2) τουλάχιστον ειδικές µελέτες ή/και υπηρεσίες υποστήριξης πολιτικών που να αφορούν: 

α) ανάπτυξη µεθοδολογιών/πολιτικών διαχείρισης αυτόνοµων νησιωτικών συστηµάτων µε 

σταθµούς ΑΠΕ και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, σε εφαρµογή των αρχών Κώδικα 

∆ιαχείρισης Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών (ΦΕΚ Β΄ 304/11.02.2014), ή 

β) εκτίµηση των περιθωρίων διείσδυσης ΑΠΕ σε αυτόνοµα νησιωτικά συστήµατα, 

και οι οποίες ειδικές µελέτες ή/και υπηρεσίες να έχουν εκπονηθεί για λογαριασµό φορέων που 

είναι αρµόδιοι για τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή τη διαχείριση ηλεκτρικών 

συστηµάτων Μ∆Ν και να έχουν προϋπολογισµό (η κάθε µια) µεγαλύτερο ή ίσο του 50% του 

προϋπολογισµού της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

Σηµειώνεται ότι κάθε αναφορά στην παρούσα ∆ιακήρυξη σε “έργα συναφή µε το αντικείµενο της 

παρούσας ∆ιακήρυξης”, σηµαίνει έργα σύµφωνα µε τον ως άνω ορισµό. 

2. Για την τεκµηρίωση της ανωτέρω ελάχιστης προϋπόθεσης (1), θα πρέπει να υποβληθούν 

στον φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», µε ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά:  

a) κατάλογος των ως άνω συµβάσεων που έχει εκτελέσει ο υποψήφιος, όπου θα 

αναγράφεται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου εκτελέστηκε, το φυσικό 

αντικείµενο, η διάρκεια (από έως), ο προϋπολογισµός, η οµάδα έργου και ο επιστηµονικός 

υπεύθυνος-συντονιστής. 

b) για κάθε σύµβαση, έγγραφο που να αποδεικνύει την επιτυχή εκτέλεσή της. Αν οι 

αποδέκτες των συµβάσεων είναι φορείς του ∆ηµοσίου τοµέα, η εκτέλεση της σύµβασης 

αποδεικνύεται µε σχετική Βεβαίωση ή Πρωτόκολλο Παραλαβής που έχει εκδοθεί από την κατά 

περίπτωση Αναθέτουσα Αρχή. Εάν αποδέκτης των συµβάσεων είναι ιδιωτικός φορέας, η 

εκτέλεση της σύµβασης αποδεικνύεται µε βεβαίωση του εργοδότη, στην οποία θα 

περιλαµβάνονται όλες οι παραπάνω a) πληροφορίες.  

Εφόσον για τα ως άνω κριτήρια αποκλεισµού ζητούνται όλα τα δικαιολογητικά κατά την υποβολή 

της Πρότασης, ο υποψήφιος δεν υποχρεούται να συµπληρώσει τις Ενότητες Α έως ∆ του 

Μέρους IV της ΤΕΥ∆. 
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Άρθρο 17.  Στήριξη στις ικανότητες τρίτων / ∆άνεια Εµπειρία 

Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της 

νοµικής φύσης των δεσµών τους µε αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν 

στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων, 

στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι ως άνω φορείς δεν πληρούν τα απαιτούµενα κριτήρια 

επιλογής ή συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των παρ. 1 και 2 των αρ. 73 και 74 του Ν.4412/2016, 

το ΚΑΠΕ δύναται να απαιτήσει από τον οικονοµικό φορέα την αντικατάσταση αυτών. 

Ειδικά, όσον αφορά τα κριτήρια επαγγελµατικής ικανότητας που σχετίζονται µε τους τίτλους 

σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016 ή µε την σχετική επαγγελµατική 

εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, µόνο, 

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

συγκεκριµένες ικανότητες. 

Για την τεκµηρίωση των ανωτέρω απαιτείται, η υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης 

συνεργασίας (µε σαφή αναφορά στα στοιχεία του έργου και της διακήρυξης, καθώς και στην 

παραχώρηση της τεχνογνωσίας και εµπειρίας του φορέα στα πλαίσια του συγκεκριµένου 

διαγωνισµού τόσο για την υποβολή προσφοράς όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, σε 

περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος φορέας ανακηρυχθεί Ανάδοχος) καθώς και υποβολή 

αποδεικτικών τεκµηρίωσης της εµπειρίας (εφόσον πρόκειται για χρήση εµπειρίας) όπως αυτά 

προβλέπονται και  αφορούν στον Ανάδοχο στο Άρθρο 16 της παρούσας ∆ιακήρυξης, δηλ.: 

• Πίνακα συνοπτικής παρουσίασης έργων 

• Τεκµηρίωση υλοποίησης αντίστοιχων έργων 

Σε  κάθε  περίπτωση,  όσον  αφορά  την  δάνεια  εµπειρία  ανθρώπινων  πόρων,  θα πρέπει  να  

περιγραφεί µέσα  από  το  σχετικό συµφωνητικό  συνεργασίας, η  ενεργή,  ουσιαστική  και  

διαρκής  παρουσία  των  διατιθέµενων  συγκεκριµένων  στελεχών (µε  ονοµατεπώνυµο  και  

βιογραφικό),  καθώς  και  του  τµήµατος  του  έργου  που  θα  καλύψουν,  όπως  περιγράφεται  

στην  ∆ιακήρυξη,  σε  συνδυασµό  µε  κάθε  νοµιµοποιητικό  έγγραφο  που  εξασφαλίζει  την  

επικείµενη  αναπτυσσόµενη  συνεργασία. 

Όταν οι οικονοµικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια 

που σχετίζονται µε την απαιτούµενη µε τη διακήρυξη οικονοµική και χρηµατοοικονοµική 

επάρκεια, οι  εν λόγω οικονοµικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται θα είναι από 

κοινού υπεύθυνοι και εις ολόκληρον έναντι του ΚΑΠΕ για την εκτέλεση της σύµβασης. Υπό τους 

ίδιους όρους, οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.  

Επισηµαίνεται ότι ο φορέας που δανείζει την εµπειρία του σε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει 

στον ∆ιαγωνισµό, οφείλει να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά τα οποία προσκοµίζει και ο Υποψήφιος, εκτός από την εγγυητική επιστολή 

συµµετοχής της παρ. 4 του Άρθρο 14 της παρούσας. 
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Άρθρο 18.  Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) 

Κατά την υποβολή προσφορών, οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιηµένο Έντυπο 

Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, όπως 

εγκρίθηκε µε την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω 

οικονοµικός φορέας δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις κατά το Άρθρο 15 της παρούσας. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά του επόµενου Άρθρο 19, όταν 

αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το τυποποιηµένο 

έντυπο (ΤΕΥ∆) υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. 

Εφόσον τα δικαιολογητικά του Άρθρο 16 ζητούνται στο σύνολό τους κατά την υποβολή της 

Πρότασης, ο υποψήφιος δεν υποχρεούται να συµπληρώσει τις Ενότητες Α έως ∆ του Μέρους IV 

της ΤΕΥ∆. 

 

 

Άρθρο 19.  ∆ικαιολογητικά2 (Αποδεικτικά µέσα) 

1. ∆ικαιολογητικά 

α. Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής, όπως ορίστηκαν στο  

Άρθρο 14 και Άρθρο 15 της παρούσας, κρίνονται κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 

                                           
2 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 κεκυρωµένων 
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 ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013). 
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 τα οποία έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013), 
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. 
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υποβολής των προσφορών, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών συµµετοχής από τους 

υποψηφίους αναδόχους και κατά την σύναψη της Σύµβασης µε τον τελικό ανάδοχο.  

β. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των 

δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι µηνών 

που προηγείται της ηµεροµηνίας του Άρθρο 7. 

γ. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκοµίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει 

επίσης να φέρουν ηµεροµηνία εντός των έξι µηνών που προηγείται της ηµεροµηνίας του Άρθρο 

7. 

δ. Η πλήρωση των απαιτήσεων του Άρθρο 16 αρκεί να ικανοποιείται από έναν ή περισσότερους 

εκ των µελών της ένωσης ή σωρευτικά από όλα τα µέλη της ένωσης. 

ε. Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα 

αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

 

2. ∆ικαιολογητικά µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού του Άρθρο 15 

Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού του Άρθρο 15, οι οικονοµικοί 

φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. για την παράγραφο 1 του Άρθρο 15 της παρούσας: απόσπασµα του σχετικού µητρώου 

(ποινικού µητρώου) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 

προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα 

του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του Άρθρο 15. 

β. για την παράγραφο 2 του Άρθρο 15: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του 

οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του 

οικονοµικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενηµερότητα) και στην 

καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενηµερότητα), σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νοµοθεσία αντίστοιχα. 

Για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά 

είναι: 

(i) φορολογική ενηµερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονοµικών για τον οικονοµικό 

φορέα, 

(ιι) ασφαλιστική ενηµερότητα που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά 

τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Η ασφαλιστική ενηµερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος 

οικονοµικού φορέα ως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για το προσωπικό τους µε σχέση εξαρτηµένης 

εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων, όσον αφορά τα νοµικά πρόσωπα, και των εκ των µελών της 

διοίκησής τους εργαζοµένων µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν. 
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γ. αν το κράτος-µέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) τέτοιου είδους έγγραφα ή 

πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις 

υπό 1 και 2 του Άρθρο 15, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους µέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 

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 στα υπό 1 του Άρθρο 15 

της παρούσας. Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα 

υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόµενου απορρίπτεται. 

δ. για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά 

έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, 

αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική 

µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη 

σύστασή του, 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. 

3. Προσκόµιση των δικαιολογητικών 

Ο οικονοµικός φορέας στον οποίο θα κατακυρωθεί προσωρινά ο διαγωνισµός (προσωρινός 

ανάδοχος), υποχρεούται να προσκοµίσει στο ΚΑΠΕ, µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από 

την έγγραφη ειδοποίησή του, τα δικαιολογητικά της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

 

Άρθρο 20. Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη 

του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστηµα επτά (7) µηνών, από την ηµεροµηνία υποβολής 

των προσφορών. 

 

Άρθρο 21.  Αξιολόγηση των προσφορών 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών 
µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά 
των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά 
περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 
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• Η αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, που έχει ορισθεί από το ΚΑΠΕ, προβαίνει 
στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των 
προσφορών. 

• Η αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των προσφορών. 

• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφοράς τους. 

• Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού απευθύνει ερωτήµατα/αιτήµατα (αν απαιτείται) στους 
υποψηφίους κατά περίπτωση. 

 

Βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς 

Η οµάδα κριτηρίων που αφορά την βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή 
βαρύτητας Σ1=85%.  

Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαµβάνουν τις ακόλουθες δύο Οµάδες, 
µε τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας των Οµάδων: 

Οµάδα Α: Κριτήρια µεθοδολογίας-προσέγγισης και υλοποίησης του Έργου. Αναφορικά µε 

το θέµα θα εξετασθούν, η κατανόηση των στόχων - απαιτήσεων του έργου και η παρουσίαση της 

γενικότερης φιλοσοφίας του, οι κρίσιµοι παράγοντες, η ανάλυση και τεκµηρίωση κατάλληλου 

τρόπου υλοποίησης, η τεκµηριωµένη παρουσίαση των κατάλληλων εργαλείων - εφαρµογών για 

την επίτευξη των στόχων του έργου, οι δοκιµές και ο έλεγχος των αποτελεσµάτων, ο επιµερισµός 

σε πακέτα εργασίας και δραστηριότητες, η αναλυτική περιγραφή παραδοτέων του έργου και 

τεκµηρίωση του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης τους. Τα παραπάνω αναλύονται στο 

Παράρτηµα Ι της παρούσας. 

Συντελεστής βαρύτητας της Οµάδας Α: 60% της συνολικής βαθµολογίας. 

Οµάδα Β: Κριτήρια Οµάδας Έργου. Αναφορικά µε το θέµα θα εξετασθούν η σύνθεση, τα 

προσόντα, η εµπειρία και η συνοχή της οµάδας έργου µε ιδιαίτερη έµφαση στον επιστηµονικό 

υπεύθυνο της οµάδας.  

Συντελεστής βαρύτητας της Οµάδας Β: 40% της συνολικής βαθµολογίας. 

Η Οµάδα Έργου που θα εκτελέσει την Υπηρεσία θα πρέπει να είναι επαρκώς στελεχωµένη και  

να αποτελείται από τουλάχιστον τρεις (3) διπλωµατούχους µηχανικούς, µεταξύ των οποίων 

περιλαµβάνεται και ο επιστηµονικός υπεύθυνος. Κάθε στέλεχος της Οµάδας Έργου, θα πρέπει 

να έχει αποδεδειγµένη συµµετοχή στην εκτέλεση ενός (1) τουλάχιστον παρόµοιου µε αυτό της 

∆ιακήρυξης έργου, σύµφωνα µε τον ορισµό στο Άρθρο 16 παρούσας. Ο επιστηµονικός 

υπεύθυνος θα πρέπει να διαθέτει αυξηµένα προσόντα, την κατάλληλη εξειδίκευση και την 

ανάλογη εµπειρία µε συµµετοχή σε δύο (2) τουλάχιστον ειδικά έργα υποστήριξης πολιτικής 

αυτόνοµων ηλεκτρικών συστηµάτων (παρόµοια µε αυτά της ειδικής κατηγορίας a) ή b) σύµφωνα 

µε το Άρθρο 16) ως υπεύθυνος. Η εµπειρία συνεργασίας µε τους αρµόδιους φορείς της Πολιτείας 
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για ζητήµατα χάραξης πολιτικής θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη. Ο ρόλος του θεωρείται κρίσιµος γι 

αυτό και βαθµολογείται ιδιαιτέρως. 

Στο Βιογραφικό Σηµείωµα του κάθε στελέχους θα πρέπει να υπάρχει σαφής αναφορά στα 

παρόµοια έργα µε αυτό της παρούσας ∆ιακήρυξης που έχουν εκτελεσθεί µε επιτυχία και έχουν 

ολοκληρωθεί, στην εκτέλεση των οποίων συµµετείχε. Τα προσόντα και η εµπειρία λογίζονται σε 

ατοµική βάση και όχι αθροιστικά και ο αυξηµένος αριθµός µελών δεν αποτελεί τεκµήριο υψηλής 

βαθµολογίας. Η συνοχή της οµάδας αποδεικνύεται από την από κοινού υλοποίηση έργων. 

Τέλος, θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η όποια εµπειρία σχετίζεται µε την ελληνική πραγµατικότητα. 

Η οµάδα Έργου είναι δεσµευτική κατά την υλοποίηση της υπηρεσίας. Μέλη της οµάδας δύνανται 

να αντικατασταθούν µόνο από άτοµα µε αντίστοιχα προσόντα και ύστερα από έγκριση της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

Για την τεκµηρίωση των ανωτέρω θα πρέπει να υποβληθούν στον φάκελο «Τεχνική Προσφορά», 

τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

i. Πίνακας µε τα στελέχη της Οµάδας Έργου, όπου για κάθε στέλεχος θα αναγράφεται το 

ονοµατεπώνυµο, η ειδικότητα και τα παρόµοια έργα µε αυτό της παρούσας ∆ιακήρυξης, που 

έχουν εκτελεσθεί µε επιτυχία και έχουν ολοκληρωθεί, στην εκτέλεση των οποίων έχει 

συµµετάσχει. Επίσης, θα προσδιορίζεται ρητά το στέλεχος που θα είναι ο Επιστηµονικός 

Υπεύθυνος – Συντονιστής της Οµάδας Έργου. Θα πρέπει επίσης να τεκµηριώνεται η σχέση 

εργασίας του φορέα µε το κάθε µέλος. 

ii. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο για κάθε στέλεχος της Οµάδας Έργου.    

iii. Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα για κάθε στέλεχος της Οµάδας Έργου, στο οποίο θα 

υπάρχει σαφής αναφορά στα παρόµοια έργα µε αυτό της παρούσας ∆ιακήρυξης, που έχουν 

εκτελεσθεί µε επιτυχία και έχουν ολοκληρωθεί, στην εκτέλεση των οποίων έχει συµµετάσχει το 

στέλεχος (τίτλος, εργοδότης, χρόνος υλοποίησης, συµβατικό τίµηµα).  

v. Για κάθε έργο από τα ανωτέρω, στην εκτέλεση των οποίων έχει συµµετάσχει κάθε 

στέλεχος, έγγραφο που να αποδεικνύει τη συµµετοχή του καθώς και την επιτυχή εκτέλεση της 

σχετικής σύµβασης. Αν οι αποδέκτες των συµβάσεων είναι φορείς του ∆ηµοσίου τοµέα, η 

εκτέλεση της σύµβασης αποδεικνύεται µε σχετική Βεβαίωση ή Πρωτόκολλο Παραλαβής που έχει 

εκδοθεί από την κατά περίπτωση Αναθέτουσα Αρχή. Εάν αποδέκτης των συµβάσεων είναι 

ιδιωτικός φορέας, η εκτέλεση της σύµβασης αποδεικνύεται µε βεβαίωση του εργοδότη ή µε τη 

σχετική σύµβαση.  

Οι υποψήφιοι δύνανται να κληθούν να αναλύσουν προφορικά την προσφορά τους στην 

Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις των µελών της. 

 

Α/Α 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
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Α 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

60% 

σ1 

Κατανόηση του αντικειµένου, των στόχων και απαιτήσεων του 
έργου και της γενικότερης φιλοσοφίας του: εντοπισµός των 
κρίσιµων στοιχείων, η επιτυχής επισήµανση των προβληµάτων 
και προτεινόµενοι τρόποι αντιµετώπισης, πλήρως 
τεκµηριωµένα.  

30% 

σ2 

Εξειδίκευση και ανάλυση του τρόπου υλοποίησης: η επαρκής  
τεκµηρίωση της καταλληλότητας και αποτελεσµατικότητας της 
µεθοδολογίας υλοποίησης και των απαραίτητων εργαλείων και 
µέσων υποστήριξης, οι δοκιµές και ο έλεγχος των 
αποτελεσµάτων 

20% 

σ3 
Αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του έργου και 
τεκµηρίωση του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης τους 
επιµερισµός σε πακέτα εργασίας και δραστηριότητες 

10% 

Β ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ 40% 

σ4 Επιστηµονικός Υπεύθυνος 28% 

σ5 Λοιπά µέλη της Οµάδας Έργου 12% 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ σj 100% 

 

Η βαθµολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυµαίνεται από 100 βαθµούς στην περίπτωση που 

ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε µέχρι τους 120 

βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου. Κάθε κριτήριο 

αξιολόγησης βαθµολογείται αυτόνοµα µε βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόµενο του επιµέρους 

συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθµολογία του, η δε συνολική βαθµολογία της προσφοράς θα 

προκύπτει από το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται µε βάση τον παρακάτω τύπο :  

 

UΤj = (σ1XΑj1+σ2XAj2+σ3XΑj3+σ4ΧBj1+σ5ΧBj2) ≤ 120 

όπου: 

UΤj : η βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς της πρότασης j 

σ1, σ2, σ3 οι συντελεστές βαρύτητας της Οµάδας Α και σ4, σ5 οι συντελεστές βαρύτητας της 
Οµάδας Β 
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Aj 1, 2, 3, Bj 1, 2: η βαθµολογία των επιµέρους κριτηρίων των οµάδων Α και Β για την πρόταση j 
σε κλίµακα 0-120. 

Κριτήρια µε βαθµολογία µικρότερη από 100 βαθµούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας), επιφέρουν την απόρριψη της 
προσφοράς, η οποία αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία και η οικονοµική της προσφορά 
δεν αποσφραγίζεται. 

Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα ανωτέρω 
κριτήρια, λαµβάνοντας υπόψη την περιγραφή και τις ελάχιστες απαιτήσεις που παρουσιάζονται 
στην παρούσα ∆ιακήρυξη (Άρθρο 11) και το Παράρτηµα Ι ‘ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ’. 

Βαθµολογία της οικονοµικής προσφοράς 

Η βαθµολογία της οικονοµικής  προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας Σ2=15% και υπολογίζεται 

µε βάση τον παρακάτω τύπο :  

 

UΟj = Οmin/Oj 

Όπου:  

Omin είναι η χαµηλότερη προσφορά και  

Oj η υπό αξιολόγηση οικονοµική προσφορά j 

 

Τελική Βαθµολογία της προσφοράς 

Η τελική βαθµολογία της προσφοράς υπολογίζεται µε βάση τον παρακάτω τύπο :  

 

Uj = Σ1 x UTj + Σ2 x UΟj 

Στη συνέχεια, οι προφορές κατατάσσονται σε συγκριτικό πίνακα µε φθίνουσα σειρά και µε 

ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Η πρώτη στον συγκριτικό πίνακα κατάταξης θεωρείται η πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Στην περίπτωση ισοδύναµων προσφορών, 

δηλαδή προσφορών µε την ίδια συνολική τελική βαθµολογία µεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

προσφερόντων, προκρίνεται αυτή µε την υψηλότερη βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς. Αν 

και τότε υπάρχει ισοδυναµία, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των 

οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 

Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που έχουν ισοδύναµες 

προσφορές. 

 

Άρθρο 22.  Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

1. 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 καθορίζεται σε 

ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
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2. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνουν αποδεκτές από την 

υπηρεσία, πρέπει να περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόµενα 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 ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, 

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. 

ια) τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης 

3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα 

κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και 

έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται 

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

∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και 

∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 

µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 

4. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. 

5. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης σε ένωση (κοινοπραξία) , όλα τα µέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον µέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της σύµβασης. 

6. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται δύο µήνες µετά την παραλαβή του συνόλου των 

παραδοτέων από το ΚΑΠΕ και την αποπληρωµή της υπηρεσίας. 

 



 

∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού της Υπηρεσίας ‘Αναλυτικός Σχεδιασµός του Ολοκληρωµένου Ενεργειακού 
Συστήµατος και Ανάπτυξη Πολιτικής ∆ιαχείρισης Ενέργειας της Ν. Άγιος Ευστράτιος’ 

 
24 

 

 

Άρθρο 23.  Ενστάσεις 

1. Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσµία άσκησής της 

είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 

οικονοµικό φορέα. 

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, η οποία αποφασίζει, 

ύστερα από γνώµη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσµίας δέκα (10) 

ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας 

της σύµβασης. Το παράβολο επιστρέφεται, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

3. Κατά της διακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύµβασης του Άρθρο 2 της παρούσας, 

χωρεί ένσταση η οποία υποβάλλεται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν 

από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Επί της ενστάσεως αποφασίζει η 

Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός 

προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη 

της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της 

ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί 

της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο επιστρέφεται, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

 

Άρθρο 24.  Γλώσσα διαδικασίας 

1. Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των 

τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, 

επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

2. Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και 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)57. 

Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα3, 

και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του 

ΥΠ.ΕΞ.4, είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 

Κ.Πολ.∆. και 36 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας 

προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

                                           
3 Είτε από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε µε την επίθεση της σφραγίδας 
‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε 
να πιστοποιείται η γνησιότητά τους.   
4 Πρβ. Άρθρο 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).   
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3. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού 

που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε 

από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, 

είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της 

Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των 

άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 36 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 

4. 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. 

5. Η προφορική επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την αναθέτουσα αρχή, µε τον 

ορισµό και την παρουσία διερµηνέων. 

 

Άρθρο 25.  ∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης 

Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και φέρει κωδικό Α∆ΑΜ. 

H περίληψη της ∆ιακήρυξης αναρτάται στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και το σύνολο των τευχών 

αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΚΑΠΕ (www.cres.gr). 

 

Άρθρο 26.  Σειρά ισχύος εγγράφων της σύµβασης 

Τα  έγγραφα της σύµβασης µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η υπηρεσία είναι τα αναφερόµενα 

παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 

καθορίζεται  ως κατωτέρω: 

1. Η Σύµβαση 

2. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου 

3. Η παρούσα ∆ιακήρυξη 

 

Άρθρο 27.  Παροχή διευκρινίσεων  

Οι υποψήφιοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς (µε email ή τηλεοµοιοτυπία) από την Αναθέτουσα 

Αρχή συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας 

προκήρυξης µέχρι έξι (6) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, 

µε την ένδειξη «Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός» µε τίτλο: ‘ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ Ν. ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ’.  

Σχετικά e-mail επικοινωνίας είναι τα pzor@cres.gr και gsirp@cres.gr  
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Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα τεύχη Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού 

γνωστοποιούνται στον ιστότοπο www.cres.gr στο σχετικό τµήµα που αφορά τον συγκεκριµένο 

διαγωνισµό, από την Υπηρεσία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, το αργότερο τέσσερεις (4) ηµέρες 

πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, εφόσον αυτές έχουν ζητηθεί 

εµπρόθεσµα κατά τα ανωτέρω και οι υποψήφιοι µε αποκλειστική τους ευθύνη θα φροντίζουν για 

την ενηµέρωση τους. 

  

Άρθρο 28.  Τεκµήριο από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης σύµβασης 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει 

πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύµβασης και γνωρίζει 

πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 29.  Χρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας  

Η εκτέλεση της υπηρεσίας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, και αντίστοιχα να έχει υποβληθεί από 

τον Ανάδοχο η “Τελική Έκθεση”, στην οποία θα περιλαµβάνεται το σύνολο των Παραδοτέων που 

αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτηµα Ι ‘ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ’, µέσα σε διάστηµα επτά (7) 

µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. 

 

Άρθρο 30.  Παρακολούθηση και παραλαβή της υπηρεσίας 

Η υπό ανάθεση υπηρεσία θα παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσής της από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ), η οποία θα ορισθεί µε σχετική Απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής. Η παραλαβή των Παραδοτέων της υπηρεσίας θα γίνεται από την ως άνω 

Επιτροπή, η οποία θα συντάσσει και το σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής. 

Εντός τριών (3) µηνών από την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

παραδώσει στο ΚΑΠΕ “Ενδιάµεση Έκθεση”, στην οποία θα περιλαµβάνεται το Παραδοτέο Π1 

που περιγράφεται στο Παράρτηµα Ι «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» (Ενότητα 1 του κεφ. V).  

Εντός επτά (7) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία παράδοσης της ως άνω 

“Ενδιάµεσης Έκθεσης” από τον Ανάδοχο, η ΕΠΠ θα πρέπει να υποβάλλει γραπτώς στον 

Ανάδοχο τις παρατηρήσεις της για τυχόν διορθώσεις ή/και συµπληρώσεις που απαιτούνται. Ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει εκ νέου την “Ενδιάµεση Έκθεση”, έχοντας ενσωµατώσει όλες 

τις σχετικές παρατηρήσεις της Επιτροπής σε αυτή, εντός επτά (7) ηµερολογιακών ηµερών από 

την ηµεροµηνία που θα του κοινοποιηθούν οι παρατηρήσεις από την ΕΠΠ. Αν η ΕΠΠ δεν 

υποβάλλει παρατηρήσεις επί της “Ενδιάµεσης Έκθεσης” εντός του ως άνω οριζόµενου 

διαστήµατος, θεωρείται ότι την έχει παραλάβει ως έχει υποβληθεί. 

Εντός επτά (7) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να παραδώσει στο ΚΑΠΕ την “Τελική Έκθεση”, στην οποία θα περιλαµβάνεται το Παραδοτέο Π2 

που περιγράφεται στο Παράρτηµα Ι «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» (Ενότητα 2 του κεφ. V).  
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Εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία παράδοσης της “Τελικής 

Έκθεσης” από τον Ανάδοχο, η ΕΠΠ θα πρέπει να υποβάλλει γραπτώς στον Ανάδοχο τις 

παρατηρήσεις της για τυχόν διορθώσεις και συµπληρώσεις που απαιτούνται. Ο Ανάδοχος θα 

πρέπει να υποβάλλει εκ νέου την “Τελική Έκθεση”, έχοντας ενσωµατώσει όλες τις σχετικές 

παρατηρήσεις της Επιτροπής σε αυτή, εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την 

ηµεροµηνία που θα του κοινοποιηθούν οι παρατηρήσεις από την ΕΠΠ. Αν η ΕΠΠ δεν υποβάλλει 

παρατηρήσεις επί της “Τελικής Έκθεσης” εντός του ως άνω οριζόµενου διαστήµατος, θεωρείται 

ότι την έχει παραλάβει ως έχει υποβληθεί. 

Με στόχο το σωστό σχεδιασµό του συνόλου του έργου που προβλέπεται να υλοποιηθεί στο 

πλαίσιο της Πράξης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεργάζεται αρµονικά τόσο µε το 

ΚΑΠΕ, όσο και µε άλλους φορείς που τυχόν θα του υποδείξει το ΚΑΠΕ, κάτω από το συντονισµό 

του ΚΑΠΕ. 

 

Άρθρο 31.  Ματαίωση του ∆ιαγωνισµού 

Το ∆.Σ. του ΚΑΠΕ 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 ειδικά αιτιολογηµένη γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν 

διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 

µπορεί, µετά από ειδικά αιτιολογηµένη γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, 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. 

  

Άρθρο 32.  Σύγκρουση συµφερόντων 

Το ΚΑΠΕ έχει λάβει τα κατάλληλα µέτρα για την τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 24 του 

Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση πιθανής σύγκρουσης συµφερόντων κατά τη διαδικασία ανάθεσης 

της σύµβασης, αναλαµβάνει να εκδώσει αιτιολογηµένη απόφαση επί της συνδροµής ή µη αυτής, 

σε συνεννόηση µε την αρµόδια ∆ιαχειριστική Αρχή. 
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I. Αντικείµενο 

Το παρόν Παράρτηµα αποτελεί την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της υπηρεσίας µε τίτλο 

“ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ Ν. ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ”, η οποία 

εντάσσεται στο πλαίσιο του ΥΕ7 της Πράξης µε τίτλο “Υποστήριξη των Πολιτικών και Κάλυψη 

Μελλοντικών Αναγκών - ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ”. Η Πράξη στο σύνολό της έχει πιλοτικό-ερευνητικό 

χαρακτήρα και  χρηµατοδοτείται από το ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 µε κωδικό MIS 

5003098. Κύριες συνιστώσες της Πράξης αυτής είναι ο Υβριδικός Σταθµός και η τηλεθέρµανση. 

Η εν λόγω υπηρεσία έχει ως αντικείµενο τον προσδιορισµό του βέλτιστου τρόπου διαχείρισης της 

ηλεκτρικής ενέργειας µετά την ένταξη και λειτουργία του Υβριδικού Σταθµού παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας και της τηλεθέρµανσης στο Νησί του Αγίου Ευστρατίου, τη διαµόρφωση του 

κατάλληλου θεσµικού πλαισίου και την προσοµοίωση µε σκοπό τον οριστικό προσδιορισµό των 

βασικών συνιστωσών του Συστήµατος ώστε να είναι λειτουργικά βιώσιµο. 

II. Συνοπτική Περιγραφή του Συστήµατος 

Στο νησί Άγιος Ευστράτιος, που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Λήµνου, στο πλαίσιο της 

Πράξης µε τίτλο “Υποστήριξη των πολιτικών και κάλυψη µελλοντικών αναγκών - ΠΡΑΣΙΝΟ 

ΝΗΣΙ” και κωδικό MIS 5003098, η οποία χρηµατοδοτείται από το ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-

2020, προβλέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία ενός καινοτόµου Υβριδικού Σταθµού (ΥΒΣ) 

ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ (ανεµογεννήτριες και φωτοβολταϊκός σταθµός) µε συστήµατα 

αποθήκευσης συσσωρευτών. Το έργο αυτό έχει πιλοτικό-ερευνητικό χαρακτήρα, δεδοµένου 

ότι στόχος είναι η κάλυψη των ηλεκτρικών αναγκών του νησιού σε ποσοστό άνω του 85% από 

ΑΠΕ, µέσω του ΥΒΣ, ενώ το υπόλοιπο 15% θα καλύπτεται από τον υφιστάµενο ΤΣΠ της ∆ΕΗ µε 

καύσιµο diesel. Η επίτευξη τόσο υψηλού ποσοστού διείσδυσης ΑΠΕ σε αυτόνοµο ηλεκτρικό 

σύστηµα συνιστά διεθνή πρωτοτυπία και θέτει υψηλές απαιτήσεις διαχείρισης και ελέγχου. 

Λόγω του υψηλού επιδιωκόµενου ποσοστού διείσδυσης ΑΠΕ, µεγάλο µέρος της ετήσιας 

παραγωγής του ΥΒΣ θα παρέµενε ανεκµετάλλευτο και θα απορριπτόταν εάν το όλο σύστηµα δεν 

επεκταθεί µε πρόσθετες δράσεις ελεγχόµενης ζήτησης. Για τον λόγο αυτό, στο πλαίσιο της 

Πράξης και µε βασικό στόχο τη µεγιστοποίηση της εκµετάλλευσης της παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από τον ΥΒΣ και τη βέλτιστη εκµετάλλευση της ενέργειας συνολικά στο νησί, 

προβλέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος τηλεθέρµανσης 

(Τ/Θ), το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες σε θέρµανση χώρων και σε θερµό νερό χρήσης των 

κτιρίων του οικισµού του Αγ. Ευστράτιου. Η θερµική ενέργεια που θα καταναλώνεται στα κτίρια 

θα παράγεται από την αξιοποίηση πλεονάζουσας ενέργειας ΑΠΕ του ΥΒΣ, µέσω σταθµού 

παραγωγής θερµότητας. Παράλληλα, θα υπάρχουν οι αναγκαίες δεξαµενές νερού για την 

απαιτούµενη αποθήκευση θερµότητας. Ο αναλυτικός σχεδιασµός του συστήµατος της Τ/Θ 

αποτελεί αντικείµενο ξεχωριστού έργου, το οποίο προβλέπεται να υλοποιηθεί παράλληλα µε την 

παρούσα υπηρεσία. 

Η κυριότερη συνιστώσα των παρεµβάσεων στο πλαίσιο της Πράξης είναι ο Υβριδικός Σταθµός 

Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς αποτελεί την πρωτογενή πηγή ανανεώσιµης 
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ενεργειακής παραγωγής. Οι χρησιµοποιούµενες µορφές ΑΠΕ είναι η Αιολική Ενέργεια και η 

Ηλιακή Ενέργεια. Στο νησί υπάρχει πλούσιο δυναµικό των δύο αυτών µορφών ΑΠΕ. Η µέση 

ταχύτητα δεκαετίας στη θέση εγκατάστασης του αιολικού σταθµού και σε ύψος 50 m.a.g.l. 

εκτιµάται 8,7 m/s, µε βάση τις επιτόπιες µετρήσεις του ΚΑΠΕ. 

Το µελλοντικό σύστηµα ηλεκτροδότησης του νησιού θα αποτελείται από τον ήδη εγκατεστηµένο 

θερµικό σταθµό παραγωγής, µε τη σηµερινή του σύνθεση, το φορτίο του νησιού και τον Υβριδικό 

Σταθµό Ηλεκτροπαραγωγής µαζί µε την τηλεθέρµανση. Μια κατ’ αρχήν διαστασιολόγηση των 

συνιστωσών του ΥΒΣ είναι:  

• Ανεµογεννήτριες (Α/Γ) συνολικής ισχύος 800-1000 kW 

• Φωτοβολταϊκό (Φ/Β) σταθµό συνολικής ισχύος 100-250 kWp 

• Συσσωρευτές Li-ion ή ισοδύναµων χαρακτηριστικών, χωρητικότητας 2.500-3.000 kWh 

• Αµφίδροµοι αντιστροφείς ισχύος 900 kVA 

Με βάση προσοµοίωση που έχει ήδη εκπονηθεί, το σύστηµα αυτό θα είναι σε θέση να παράγει 

περί τις 3.000 MWh/έτος από ΑΠΕ, εκ των οποίων το 1/3 θα εγχέεται στο ηλεκτρικό δίκτυο του 

νησιού και το υπόλοιπο 2/3 θα πρέπει να απορρίπτεται. Η ηλεκτρική ενέργεια που εγχέεται στο 

δίκτυο ανέρχεται σε ποσοστό 90% της συνολικής ετήσιας ζήτησης, µε στοιχεία του 2015. Ένα 

τόσο υψηλό ποσοστό διείσδυσης οδηγεί αναγκαστικά σε µονάδες ΑΠΕ µεγάλης ισχύος και 

µεγάλης χωρητικότητας αποθηκευτικό σύστηµα. Το σύστηµα αυτό εν προκειµένω αποτελείται 

από συστοιχία συσσωρευτών 2,5-3,0 MWh, ικανό όχι µόνο να υποστηρίξει πλήρως το ηλεκτρικό 

δίκτυο του νησιού µε 100% στιγµιαία διείσδυση, αλλά και να παρέχει ενέργεια για µεγάλα χρονικά 

διαστήµατα, όταν η στιγµιαία παραγωγή των ΑΠΕ είναι ανεπαρκής. 
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Η παραπάνω προσοµοίωση και τα αποτελέσµατα δεν περιλαµβάνουν το προβλεπόµενο στα 

πλαίσια της Πράξης Σύστηµα Τηλεθέρµανσης, εποµένως δεν έχει ολοκληρωµένο χαρακτήρα. Η 

ολοκλήρωση αυτή αποτελεί αντικείµενο της παρούσας υπηρεσίας.  

 

III. Περιγραφή της υπηρεσίας  

∆εδοµένα. Η ένταξη των παραγωγικών µονάδων της τηλεθέρµανσης εισάγει νέα αρχιτεκτονική 

διαµόρφωσης του ηλεκτρικού δικτύου του νησιού, καθώς και διαφοροποιηµένες και πλέον 

σύνθετες απαιτήσεις διαχείρισης, πέραν αυτών που διαµορφώνονται από την εισαγωγή του 

υβριδικού σταθµού ηλεκτροπαραγωγής. Η ανάπτυξη βέλτιστων πολιτικών ελέγχου και 

διαχείρισης του ολοκληρωµένου συστήµατος ηλεκτροπαραγωγής και ευέλικτης ζήτησης του 

νησιού και η προσοµοίωσή του υπερβαίνει κατά πολύ τα συνήθη δεδοµένα των υβριδικών 

σταθµών, οι οποίοι γενικά εντάσσονται σε συστήµατα µε συγκεκριµένο, προβλέψιµο και κατά 

κανόνα µη διαχειρίσιµο φορτίο ζήτησης. Επιπλέον, οι µονάδες ηλεκτροπαραγωγής και 

απορρόφησης ισχύος που θα ενσωµατωθούν στο σύστηµα του Αη Στράτη, θα είναι 

πολλαπλάσιας ισχύος σε σχέση µε την υπόλοιπη ζήτηση και το µέγεθος του συµβατικού 

σταθµού παραγωγής (ΤΣΠ) της ∆ΕΗ, γεγονός που εισάγει πρόσθετες δυσκολίες και απαιτήσεις 

διαχείρισης, όχι µόνο σε τεχνικό αλλά και σε θεσµικό-ρυθµιστικό επίπεδο, οι οποίες θα πρέπει να 

διευθετηθούν.  

Σκοπός της υπηρεσίας είναι η επιστηµονική υποστήριξη προς το ΚΑΠΕ ως ∆ικαιούχο της 

Πράξης, για τον οριστικό προσδιορισµό των βασικών συνιστωσών και κυρίως τη διαµόρφωση 

ενός ειδικού θεσµικού πλαισίου ένταξης και λειτουργίας του Υβριδικού Σταθµού και της 

τηλεθέρµανσης. Η πολιτική διαχείρισης και οι όποιες προτεινόµενες τεχνικές λύσεις θα πρέπει να 

τυγχάνουν της αποδοχής της ΡΑΕ και του ∆ιαχειριστή Μ∆Ν (∆Ε∆∆ΗΕ). Τα βασικά δεδοµένα 

εκκίνησης είναι: 

1. ΥΒΣ αποτελούµενος από µονάδες από ανεµογεννήτριες και Φ/Β συνολικής ισχύος 1,05 

MW και αντίστοιχη αναλογία 4 προς 1 περίπου, µπαταρίες και µετατροπείς. 

2. Κάλυψη των ηλεκτρικών αναγκών του νησιού σε ποσοστό πάνω από 85% ετησίως και 

100% για µακρά χρονικά διαστήµατα. 

3. Μέγιστη δυνατή εκµετάλλευση της παραγόµενης ενέργειας των ΑΠΕ µέσω του 

ολοκληρωµένου συστήµατος τηλεθέρµανσης. 

4. Ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού του νησιού σε ηλεκτρική και θερµική ενέργεια. 

Η παραγόµενη ενέργεια των ΑΠΕ προορίζεται κατ’ αρχήν για την κάλυψη των ηλεκτρικών 

αναγκών του νησιού. Οι ηλεκτρικές µονάδες της τηλεθέρµανσης θα χρησιµοποιούν την περίσσεια 

ενέργειας, η οποία διαφορετικά θα απορριπτόταν. Οι µονάδες αυτές θα πρέπει να σχεδιαστούν 

µε γνώµονα τη µεγιστοποίηση της ενεργειακής εκµετάλλευσης, αλλά και να παρέχουν την 

απαιτούµενη ευελιξία για τη διαχείριση του όλου ηλεκτρικού συστήµατος του νησιού. Η 

ενεργειακή διαστασιολόγηση του κεντρικού συστήµατος παραγωγής και αποθήκευσης 

θερµότητας της τηλεθέρµανσης αποτελεί ένα από τα βασικά µέρη της ολοκληρωµένης 
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προσοµοίωσης. Η διαχείριση του υπόλοιπου φορτίου του νησιού δεν αποτελεί αντικείµενο της 

Πράξης και στο πλαίσιο της παρούσας υπηρεσίας θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ως έχει.  

Τα αποτελέσµατά της υπηρεσίας και η ορθότητα των επιλογών σχετίζονται άµεσα µε την ουσία 

της Πράξης και θα επηρεάσουν τον οριστικό σχεδιασµό, την κατασκευή και κυρίως τη µετέπειτα 

λειτουργία των αντίστοιχων (υπο)έργων της. Τα έργα αυτά θα παράγουν εµπορικά προϊόντα 

(θερµική και ηλεκτρική ενέργεια) που απευθύνονται σε πραγµατικούς καταναλωτές και υπόκεινται 

σε αυστηρές εµπορικές προδιαγραφές, θα απαιτηθεί δε και η έγκριση των αρµοδίων κατά 

περίπτωση Αρχών. 

Φάσεις. Οι φάσεις και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα της ερευνητικής υπηρεσίας κατ ελάχιστον 

είναι: 

1. Συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων, των δεδοµένων και των πληροφοριών οι 

οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της υπηρεσίας. Τα δεδοµένα αυτά µπορεί να είναι 

τεχνικά, τεχνολογικά,  διερεύνηση του υφιστάµενου θεσµικού και ρυθµιστικού πλαισίου που 

σχετίζεται µε το έργο, κλπ. 

2. Ανάπτυξη κατάλληλης πολιτικής διαχείρισης των µονάδων ηλεκτροπαραγωγής και 

αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, µαζί µε τις κεντρικές διατάξεις τηλεθέρµανσης. Η πολιτική 

διαχείρισης θα αντιµετωπίζει αµφότερα τα συστήµατα παραγωγής και ζήτησης του νησιού κάτω 

από τις νέες συνθήκες, στο πλαίσιο του ερευνητικού και πιλοτικού χαρακτήρα του έργου. Η 

πολιτική διαχείρισης και οι προτεινόµενες τεχνικές λύσεις θα πρέπει να τυγχάνουν της αποδοχής 

της ΡΑΕ και του ∆ιαχειριστή Μ∆Ν (∆Ε∆∆ΗΕ). Ενδιάµεση έκθεση. 

3. Προσδιορισµός της τεχνολογίας των κεντρικών συστηµάτων τηλεθέρµανσης. 

Προσοµοίωση του ολοκληρωµένου συστήµατος και ενεργειακή διαστασιολόγηση των 

συνιστωσών, όπως ιδίως της αποθήκης θερµού νερού και του συστήµατος παραγωγής θερµού 

νερού, µε σκοπό τη βέλτιστη δυνατή εκµετάλλευση της απορριπτόµενης ενέργειας των ΑΠΕ 

καθώς και επαναξιολόγηση της µέχρι τώρα βέλτιστης διαστασιολόγησης των συσσωρευτών 

αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και των άλλων συνιστωσών του Υβριδικού Σταθµού, µετά και 

την ενσωµάτωση των κεντρικών συστηµάτων τηλεθέρµανσης. 

4. Βελτιστοποίηση του συστήµατος µέσω δοκιµών και σεναρίων, προσδιορισµός των 

λειτουργικών, οικονοµικών και περιβαλλοντικών παραµέτρων. ∆ιαµόρφωση και τεκµηρίωση της 

πολιτικής τιµολόγησης της ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας. ∆ιατύπωση τελικής 

ολοκληρωµένης πρότασης µε διασφάλιση της κατ αρχήν αποδοχής της από τους αρµόδιους 

φορείς (ΡΑΕ και ∆Ε∆∆ΗΕ). Τελική έκθεση. 

Λογισµικό προσοµοίωσης. Για την υλοποίηση της υπηρεσίας και ειδικότερα των φάσεων 3 και 4, 

θα χρησιµοποιηθεί κατάλληλο µοντέλο προσοµοίωσης λογιστικού τύπου, το οποίο θα υλοποιεί 

την προτεινόµενη στρατηγική διαχείρισης. Το µοντέλο πρέπει να διαθέτει δυνατότητα ανάλυσης 

µε χρονικό βήµα όσο γίνεται µικρότερο και κατ ελάχιστον τη 1 ώρα. Η ανάλυση θα αφορά το 

σύστηµα ηλεκτροπαραγωγής του νησιού (µονάδες ΑΠΕ, αποθήκευση και συµβατικός σταθµός), 

σε συνδυασµό µε το σύστηµα τηλεθέρµανσης το οποίο θα αξιοποιεί την πλεονάζουσα ενέργεια 

των ΑΠΕ. Θα επιτρέπει ακόµη την εκτίµηση του ετήσιου λειτουργικού κόστους και του 
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σταθµισµένου κόστους ενέργειας του όλου συστήµατος για τον καθορισµό της ενδεδειγµένης 

τιµολόγησης της παραγόµενης ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας.  

Το ΚΑΠΕ θα διαθέσει δεκάλεπτη χρονοσειρά ταχυτήτων ανέµου διάρκειας ενός έτους. 

Η υπηρεσία θα εκτελείται σε συνεργασία µε το ΚΑΠΕ καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής και θα παρέχει 

στοιχεία που θα βοηθούν τυχόν σχετικά µε την Πράξη παραδοτέα. 

Η υπηρεσία έχει στοχευµένο χαρακτήρα και αφορά την τελική διαµόρφωση ενός θεσµικά και 

λειτουργικά βιώσιµου συστήµατος, αποδεκτό από όλες τις πλευρές (ΡΑΕ και ∆Ε∆∆ΗΕ), µε τη 

χρήση κατάλληλης µεθοδολογίας και εργαλείων προσέγγισης. Ο βασικός σχεδιασµός θεωρείται 

δεδοµένος. Η υπηρεσία δεν επεκτείνεται σε άλλα επίπεδα, όπως πχ ανάλυση του ηλεκτρικού 

συστήµατος, το οποίο θα αποτελέσει αντικείµενο ξεχωριστής διερεύνησης.  

 

IV. Προδιαγραφές 

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει ολοκληρωµένη πρόταση στο πλαίσιο της 

∆ιακήρυξης, µε βάση την οποία και θα αξιολογηθεί. Η πρόταση-προσφορά θα λαµβάνει υπόψη 

όλα τα στοιχεία που περιγράφονται σε αυτό το Παράρτηµα. Η πρόταση θα πρέπει να 

περιλαµβάνει κατ ελάχιστον: 

i. Ανάλυση των στόχων και απαιτήσεων του έργου και παρουσίαση της γενικότερης 

φιλοσοφίας του, εντοπισµός των κρίσιµων στοιχείων. Προτεινόµενοι τρόποι αντιµετώπισης που 

θα περιλαµβάνουν την εξέταση ένταξης α) στο  υφιστάµενο θεσµικό καθεστώς Μ∆Ν και β) τη 

διαµόρφωση ενός νέου πλαισίου για την ένταξη και λειτουργία του συστήµατος. Τεκµηρίωση της 

διασφάλισης εφαρµοσιµότητας των λύσεων που προτείνονται. 

ii. Ανάλυση και τεκµηρίωση του κατάλληλου τρόπου υλοποίησης, της µεθοδολογίας, των 

µέσων, εργαλείων και δεδοµένων που θα χρησιµοποιήσει για την προσοµοίωση, των δοκιµών 

ελέγχου των αποτελεσµάτων, τυχόν απαιτούµενων µετακινήσεων, συσκέψεων, επαφών κλπ. 

Απαιτείται η χρήση κατάλληλου λογισµικού προσοµοίωσης, το οποίο προδιαγράφεται στην παρ. 

III. Το µοντέλο αυτό θα πρέπει να είναι επαρκώς δοκιµασµένο και να έχει εφαρµοστεί κατ 

ελάχιστον δύο φορές επιτυχώς στα πλαίσια έργων παρόµοιων µε αυτό της ∆ιακήρυξης. 

iii. Αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του έργου και τεκµηρίωση του 

χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης, επιµερισµός σε πακέτα εργασίας και δραστηριότητες καθώς και 

τρόποι συνεργασίας µε την αναθέτουσα αρχή κατά το στάδιο της εκτέλεσης της σύµβασης. 

iv. Την Οµάδα Έργου που θα εκτελέσει την Υπηρεσία και τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο, η 

οποία θα πρέπει να είναι επαρκώς στελεχωµένη, σύµφωνα µε τους όρους της ∆ιακήρυξης 

 

V. Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης - Παραδοτέα 

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σε δύο ενότητες: 

Ενότητα 1 Συγκέντρωση τεχνικών και άλλων στοιχείων για τις ανάγκες της προσοµοίωσης και 

διερεύνηση του θεσµικού πλαισίου. Ανάπτυξη ολοκληρωµένης πρότασης διαχείρισης του 
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συστήµατος. Συνεργασία µε τους αρµόδιους θεσµικούς φορείς (ΡΑΕ και ∆ιαχειριστής Μ∆Ν) για 

τη διαµόρφωση τελικά αποδεκτών λύσεων. Περιλαµβάνει τις φάσεις 1 και 2. 

Ενότητα 2 Εκπόνηση προσοµοιώσεων και διαστασιολόγηση συνιστωσών µε την ενσωµάτωση 

ενδεδειγµένης πολιτικής διαχείρισης. Τεκµηρίωση της διασφάλισης εφαρµοσιµότητας των 

λύσεων που προτείνονται, παρουσίαση των προτεινόµενων λύσεων διαχείρισης και τιµολόγησης 

στους αρµόδιους φορείς και διασφάλιση της κατ αρχήν αποδοχής τους. Περιλαµβάνει τις φάσεις 

3 και 4. 

Το περιεχόµενο των ως άνω δύο Ενοτήτων είναι ενδεικτικό. Ο κάθε υποψήφιος, κατά την 

υποβολή της Πρότασης καλείται να το διαµορφώσει κατά την κρίση του, διατηρώντας  ωστόσο τη 

βασική του δοµή. 

Η διάρκειά της υπηρεσίας ορίζεται σε επτά (7) µήνες, αρχής γενοµένης από την υπογραφή της 

Σύµβασης. 

Προβλέπονται δύο Παραδοτέα Π1 και Π2. 

Π1: Ενδιάµεση έκθεση µε τα αποτελέσµατα της Ενότητας 1 στο τέλος του τριµήνου. 

Π2: Τελική έκθεση µε τα αποτελέσµατα της Ενότητας 2 στο τέλος της σύµβασης . 

 

 



 

∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού της Υπηρεσίας ‘Αναλυτικός Σχεδιασµός του Ολοκληρωµένου Ενεργειακού 
Συστήµατος και Ανάπτυξη Πολιτικής ∆ιαχείρισης Ενέργειας της Ν. Άγιος Ευστράτιος’ 

 
35 

 

 

 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

 

 

‘ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ Ν. ΑΓΙΟΣ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ’ 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

«ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ Ν. ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ» 

 

Στο Πικέρµι σήµερα την …………………………… οι κάτωθι συµβαλλόµενοι: 

1. Το Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία “Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης 

Ενέργειας” (ΚΑΠΕ) που εδρεύει στο Πικέρµι, 19οχλµ. Λεωφ. Μαραθώνος Πικέρµι, Τ.Κ. 19009, 

εκπροσωπούµενο νοµίµως για την υπογραφή του παρόντος από τον Βασίλειο Κίλια, 

Αναπληρωτή Γενικό ∆ιευθυντή καλούµενο εφεξής για χάριν συντοµίας 

“Εργοδότης/Αναθέτουσα Αρχή/ΚΑΠΕ” αφενός  

και  

2. .......................................καλούµενος/-η εφεξής για χάριν συντοµίας “Ανάδοχος” 

αφετέρου,  

Αφού έλαβαν υπόψη τους: 

α) Το Τεύχος ∆ιακήρυξης Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (Y-…., …./6/2017) για την επιλογή 
Αναδόχου για το έργο: «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΤΗΣ Ν. ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ» και το αναφερόµενο σε αυτό ισχύον νοµοθετικό και 
κανονιστικό πλαίσιο ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού, 

β) Την απόφαση που ελήφθη κατά την ……. Συνεδρίαση του ∆.Σ. του ΚΑΠΕ της ….ης 
………….. 2017, που αφορά στην έγκριση του Τεύχους ∆ιακήρυξης  

γ) Την απόφαση Γενικού ∆ιευθυντή για τον Ορισµό Επιτροπών για τον εν λόγω διαγωνισµό 
(……/….-…..-2017), 

δ)  Το ∆ιαγωνισµό που διενεργήθηκε την ………η ………… 2017,  

ε)  Την απόφαση που ελήφθη κατά την υπ’ αριθµ. ………..η  Συνεδρίαση του ∆.Σ. του ΚΑΠΕ 
την ……η …………. 2017 (Θέµα ….ο), που αφορά στην κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού, 

συµφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Αντικείµενο - Περιγραφή του «Έργου» 

Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, αναθέτει στον “Ανάδοχο”, ο οποίος και αποδέχεται, στο 
πλαίσιο του Έργου: «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΤΗΣ Ν. ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ», το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ 
2014-2020 και βαρύνει τους κωδικούς 93.41.090.01 του προϋπολογισµού του ΚΑΠΕ, 
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και εκείνους του Τεύχους ∆ιακήρυξης του Συνοπτικού 
∆ιαγωνισµού, τους οποίους έλαβε γνώση ο Ανάδοχος και απεδέχθη ανεπιφύλακτα, την 
εκτέλεση των υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στο τεύχος ∆ιακήρυξης του 
∆ιαγωνισµού. 

Όλες οι  ως άνω εργασίες, αποτελούν το ανατιθέµενο στον  “Ανάδοχο”, «Έργο».  
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ΑΡΘΡΟ 2 

Χρόνος Εκτέλεσης του «Έργου» 

2.1. Η διάρκεια της παρούσας άρχεται από την υπογραφή της και λήγει µετά την πάροδο 

….. (….) µηνών. 

2.2. Η διάρκεια της παρούσα µπορεί να παραταθεί ύστερα από κοινή συµφωνία των 

συµβαλλοµένων µερών στα πλαίσια των αναγκών του παρόντος Έργου, χωρίς 

αύξηση προϋπολογισµού. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Αµοιβή του «Αναδόχου»-Τρόπος Πληρωµής  

3.1. Ο «Εργοδότης» αναλαµβάνει να καταβάλει στον «Ανάδοχο» ως αντάλλαγµα το ποσό των 
…………………………………….. Ευρώ (………………… Ευρώ), µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. το 
οποίο θα καταβληθεί στον «Ανάδοχο» τµηµατικώς, ως εξής: 

Ο τρόπος πληρωµής του Αναδόχου θα γίνει τµηµατικά βάσει των παραδοτέων. Πέραν της 
προκαταβολής, η καταβολή των πληρωµών θα γίνει σε ….. (….) δόσεις ως εξής: 

• Πρώτη πληρωµή: ………………… 

• ∆εύτερη πληρωµή: ………. 

3.2 Η τµηµατική πληρωµή των εργασιών/υπηρεσιών θα γίνεται βάση των εργασιών που 
υλοποιήθηκαν και των παραδοτέων που κατατέθηκαν στην Αναθέτουσα Αρχή.  

Μετά την έγκριση (εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της από τον 
Ανάδοχο) των παραδοτέων από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος θα προβαίνει στην 
τιµολόγηση των εγκεκριµένων εργασιών/υπηρεσιών.            

Η πληρωµή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 

Οι ανωτέρω τρόποι πληρωµής δύναται να τροποποιηθούν για τις ανάγκες του Έργου κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της Σύµβασης, µε βάση τα ορόσηµα του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι 
η εκάστοτε πληρωµή δεν θα υπερβαίνει το αντικείµενο του Έργου που θα έχει παραληφθεί. 

 

3.3 Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ΕΥΡΩ µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο 
προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών 
ενταλµάτων. 

3.4 Με κάθε πληρωµή θα γίνονται οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία κρατήσεις.  

3.5 Ο Φ.Π.Α. περιλαµβάνεται και βαρύνει τον εργοδότη. Τυχόν δασµοί εκτελωνισµών, φόροι 
και λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο.  
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ΑΡΘΡΟ 4 

Παρακολούθηση – Παραλαβή – Χρονοδιάγραµµα Παράδοσης 

4.1 Η διάρκεια εκτέλεσης του παρόντος Έργου είναι …….. (…..) µήνες από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της Σύµβασης. Στον εν λόγω χρόνο υλοποίησης του Έργου, δεν 
συµπεριλαµβάνονται οι οποιεσδήποτε τυχόν καθυστερήσεις, οι οποίες  όµως δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του Αναδόχου.  

4.2. Αναλυτικά, οι χρονικές απαιτήσεις για το Έργο στις οποίες περιλαµβάνονται και οι χρόνοι 
παράδοσης των επί µέρους παραδοτέων, παρουσιάζονται στο ………………….. του τεύχους της 
διακήρυξης του διαγωνισµού, το οποίο και αποδέχεται ο Ανάδοχος. 

4.3 Η παραλαβή των παραδοτέων του Έργου, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής του 
Έργου που έχει συστήσει ο Εργοδότης.  

Το έργο του Αναδόχου θα παρακολουθείται, θα καθοδηγείται και θα εγκρίνεται καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύµβασής του από τον Εργοδότη, µε βάση σχετικές εισηγήσεις της αρµόδιας 
Επιτροπής και του Υπευθύνου / Χειριστή του έργου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται µε την αρµόδια Επιτροπή και να διευκολύνει στο 
έργο τους το προσωπικό και τους συνεργάτες του Εργοδότη  

Η ως άνω Επιτροπή είναι αρµόδια για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των 
επιµέρους ενεργειών και του συνόλου του έργου του Αναδόχου, συντάσσοντας σχετικά 
πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου.  

Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της Σύµβασης, 
η αρµόδια Επιτροπή διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο τις παρατηρήσεις της επί του 
παραδοτέου (εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από τη λήψη του παραδοτέου), 
προκειµένου ο Ανάδοχος να συµµορφωθεί µε αυτές και να προβεί στις κατάλληλες διορθώσεις 
εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από τη λήψη των παρατηρήσεων. 

Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σηµείο της εξέλιξης του έργου, εάν η αρµόδια 
Επιτροπή διαπιστώνει µη συµµορφώσεις µε τους όρους της Σύµβασης και τις τιθέµενες 
προδιαγραφές, ενηµερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε 
διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή δεκαπέντε (15) ηµέρες 
από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρηµάτων. 

4.4.Ο Εργοδότης διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα τροποποίησης του χρονοδιαγράµµατος του 
Έργου. 

ΑΡΘΡΟ 5 

Αναστολή – Τερµατισµός εργασιών 

5.1 Αναστολή εργασιών/υπηρεσιών 

Το ΚΑΠΕ µπορεί, οποιαδήποτε στιγµή, να αναστείλει οποιοδήποτε µέρος των 
εργασιών/υπηρεσιών ή όλων των υπόλοιπων εργασιών/υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο 
δίνοντας προειδοποίηση δεκαπέντε (15) ηµερών στον Ανάδοχο καθορίζοντας το µέρος των 
εργασιών/υπηρεσιών που αναστέλλονται και την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της αναστολής.  

Ο Ανάδοχος θα πάψει όλες τις εργασίες για το εν λόγω ανασταλµένο µέρος των 
εργασιών/υπηρεσιών την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της αναστολής. Ο Ανάδοχος θα 
συνεχίσει να εκτελεί το µέρος των εργασιών/υπηρεσιών που δεν έχει ανασταλεί. Η αναστολή 
δεν θα περιορίσει ή  θα απαλλάξει  το Ανάδοχο από τις ευθύνες του σύµφωνα µε τη σύµβαση. 
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Το ΚΑΠΕ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµία ή διαφυγόντα κέρδη εξ αιτίας της αναστολής 
οποιουδήποτε µέρους των εργασιών/υπηρεσιών. 

Το ΚΑΠΕ µπορεί οποιαδήποτε στιγµή να επιτρέψει την έναρξη όλων ή οποιουδήποτε µέρους 
των ανασταλµένων εργασιών/υπηρεσιών µε ειδοποίηση δεκαπέντε (15) ηµερών στον 
Ανάδοχο. 

Το ανασταλµένο µέρος των εργασιών/υπηρεσιών θα αναληφθεί αµέσως από τον Ανάδοχο µετά 
από την παραλαβή τέτοιας ειδοποίησης. 

5.2 Τερµατισµός εργασιών/υπηρεσιών 

Το ΚΑΠΕ µπορεί οποιαδήποτε στιγµή να τερµατίσει οποιοδήποτε µέρος των 
εργασιών/υπηρεσιών ή όλων των υπόλοιπων εργασιών/υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο 
δίνοντας ειδοποίηση δεκαπέντε (15) ηµερών στον Ανάδοχο διευκρινίζοντας το µέρος που 
τερµατίζει και την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης του τερµατισµού. Ο Ανάδοχος θα τερµατίσει 
όλες τις εργασίες/υπηρεσίες, ή το εν λόγω µέρος τους, την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της 
λήξης.  

Ο Ανάδοχος θα συνεχίσει να εκτελεί το παραµένων µέρος των εργασιών/υπηρεσιών, αν 
υπάρχει, που δεν έχει τερµατιστεί. 

Για το µέρος των εργασιών/υπηρεσιών που τερµατίζονται, οι εφαρµόσιµες διατάξεις της 
σύµβασης θα είναι σε πλήρη ισχύ ως προς όλες τις εργασίες/υπηρεσίες που εκτελέστηκαν πριν 
από την  ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της λήξης. 

Για τις υπόλοιπες εργασίες/υπηρεσίες, η σύµβαση θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης του «Έργου» 

6.1 Ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’αρ. …………………….. Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της 
συνολικής συµβατικής αξίας έργου χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι ……………… ευρώ. 

6.2 Η Εγγυητική Επιστολή είναι αορίστου χρόνου και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο µετά την 
ολοκλήρωση του Έργου και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του από την παρούσα 
Σύµβαση. Ο Εργοδότης εις ουδεµία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση µη έγκαιρης 
επιστροφής της εγγυητικής επιστολής, λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής ή µη 
έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον Ανάδοχο.  

6.3 Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε 
τους όρους και προϋποθέσεις της Σύµβασης 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Όροι εκτελέσεως του «Έργου» 

7.1 Ο Ανάδοχος για την υλοποίηση του έργου, θα χρησιµοποιήσει τους ειδικούς συνεργάτες 
(οµάδα έργου) που έχει προσδιορίσει στην προσφορά του. Σε περίπτωση που για 
αιτιολογηµένους λόγους, γίνει αντικατάσταση των ειδικών συνεργατών, αυτή θα γίνει µε την 
σύµφωνη γνώµη του Εργοδότη και εφόσον ο αντικαταστάτης είναι τουλάχιστον ισοδύναµων 
προσόντων.  
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7.3 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αµέλειες των συνεργατών του. Σε 
κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου φέρει αποκλειστικά ο 
Ανάδοχος. Η συνολική ευθύνη του Αναδόχου δεν θα υπερβαίνει το ποσό που θα του 
καταβληθεί για το Έργο. Η ευθύνη του Αναδόχου για βαριά αµέλεια ή δόλο είναι απεριόριστη. 

7.4 Απαγορεύεται στον “Ανάδοχο” να εκχωρήσει σε τρίτο ολικά ή µερικά το παρόν έργο. Ο 
Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να εκχωρεί τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 
από την παρούσα Σύµβαση χωρίς την προηγούµενη γραπτή έγκριση του Εργοδότη. Σε 
περίπτωση εκχώρησης ο Ανάδοχος φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη απέναντι στον 
Εργοδότη για κάθε µία και για όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από ή σχετίζονται µε την 
παρούσα Σύµβαση. 

7.5 Ο “Εργοδότης” υποχρεούται να παρέχει στον “Ανάδοχο” την αναγκαία πληροφόρηση, 

στοιχεία και κάθε εύλογη διευκόλυνση στο έργο του. 

7.6 Ο “Ανάδοχος” υποχρεούται να ενηµερώνει τον «Εργοδότη» για την πρόοδο  του «Έργου» 

καθώς και να παραδώσει το «Έργο» στην τελική του µορφή στον προβλεπόµενο από το παρόν 

συµφωνητικό χρόνο. 

7.7 Το παρόν Συµφωνητικό περιλαµβάνει, λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις 

για την υλοποίηση του Έργου καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 

συµβαλλοµένων µερών, καταρτίστηκε δε µε βάση την Κατακύρωση, την Προσφορά και την 

Προκήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλµάτων 

ή παραδροµών.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Ζητήµατα Κυριότητας & Πνευµατικής Ιδιοκτησίας 

8.1.Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα του παραδιδόµενου έργου, µέχρι την ηµεροµηνία της 
οριστικής παραλαβής του, οπότε η κυριότητα µεταβιβάζεται  στον Εργοδότη ελεύθερη από 
κάθε βάρος και δικαίωµα τρίτου. 

8.2. Ο Ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει, χωρίς περιορισµό, 
την τεχνογνωσία (know-how) που θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση του Έργου, σε παρόµοια 
έργα που τυχόν θα αναλάβει για λογαριασµό οιουδήποτε τρίτου. 

8.3. Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, 
υπολογισµοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά 
την εκτέλεση της Σύµβασης, είναι εµπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία του 
Εργοδότη. 

8.4. Ο Ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα 
και τα στοιχεία στον Εργοδότη. Ο Ανάδοχος µπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων 
και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιµοποιεί για σκοπούς άλλους από της 
Σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση του Εργοδότη. 

Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά την πλήρη ευθύνη απέναντι στην 
Αναθέτουσα Αρχή για την ορθή εκτέλεση του έργου µε βάση τη σύµβαση. 
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ΑΡΘΡΟ 9 

Εµπιστευτικότητα 

9.1.Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση του Εργοδότη, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 
εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση 
του Έργου, ούτε κοινολογεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση 
σε σχέση µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι 
του και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. 

9.2.Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, ο Εργοδότης 
δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας του και την παύση κοινοποίησης των 
εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον. 

9.3. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το Έργο  κατά τη 
διάρκεια υλοποίησής του, χωρίς την προηγούµενη συναίνεση του Εργοδότη, ούτε να 
συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στον Εργοδότη 
και δεν τον δεσµεύει µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. 

9.4. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παραλαβής και όλα τα 
εξουσιοδοτηµένα από αυτήν ή τον Εργοδότη πρόσωπα, οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε 
κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν 
σ’ αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ10 

 Ανωτέρα Βία 

10.1. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 
βίας. 

10.2. Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 
γεγονός που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και 
επικαλεσθεί προς τον Εργοδότη τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής 
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. Ο Εργοδότης  υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ηµερών στο 
σχετικό αίτηµα του Αναδόχου διαφορετικά, µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας, 
τεκµαίρεται η αποδοχή του αιτήµατος. 

 

ΑΡΘΡΟ11 

Λύση – Καταγγελία της Σύµβασης – Έκπτωση Αναδόχου 

11.1. Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση παρά τις προς 
τούτο επανειληµµένες οχλήσεις του Εργοδότη. 

β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια του 
Εργοδότη.  
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γ) 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. 

δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του 
επαγγέλµατός του. 

ε)  µετά από έκδοση αµετάκλητης καταδικαστικής απόφασης εις βάρος του νόµιµου 
εκπροσώπου του Αναδόχου για κάποιο από τα αναφερόµενα στο αρ. 43 παρ. 1 του Π∆ 
60/2007. 

11.2. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την γνωστοποίηση στον Ανάδοχο της 
εκ µέρους του Εργοδότη καταγγελία.  Κατ’ εξαίρεση, ο Εργοδότης δύναται, κατ’ ενάσκηση 
διακριτικής του ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να 
τάξει εύλογη (κατ’ αυτόν) προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσµατα της 
καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε την πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν ο 
Εργοδότης γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση αυτή 
θεραπευθείσα. 

11.3.Με την µετά από καταγγελία του Εργοδότη λύση της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
µετά από αίτηση του τελευταίου: 

α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή 
εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύµβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για 
την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει ο Εργοδότης, όποιο έργο, εργασία ή 
προϊόν (ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης 
φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα (µαγνητικά ή µη) και να µεριµνήσει όπως οι 
συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 

γ) Να παραδώσει στον Εργοδότη κάθε εξοπλισµό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άµεσα 
ή έµµεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώµενος ότι οι συνεργάτες του θα 
πράξουν το ίδιο. 

11.4.Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης,  ο Εργοδότης  βεβαιώνει την 
αξία του παρασχεθέντος µέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά 
την ηµεροµηνία καταγγελίας. 

11.5.Ο Εργοδότης αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα µε τη 
Σύµβαση προς τον Ανάδοχο µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων και οι 
εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

11.6. Ο Εργοδότης δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζηµίωση για κάθε 
ζηµία που υπέστη µέχρι του ανώτατου ποσού του Συµβατικού Τιµήµατος που αντιστοιχεί στην 
αξία του τµήµατος του Έργου που δεν µπορεί, λόγω πληµµελούς εκτελέσεως της Σύµβασης, 
να χρησιµοποιηθεί.  

 

 

ΑΡΘΡΟ12 

Ποινικές Ρήτρες 

Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής 
του. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάµεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου 
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αυτού από υπέρβαση τµηµατικής ή συνολικής προθεσµίας µε υπαιτιότητα του Αναδόχου 
επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε τα παρακάτω: 
12.1. Αν παρέλθουν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν 
παραδοθούν σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα καθυστέρησης ποσοστό …………% επί της 
συµβατικής τιµής των παραδοτέων που καθυστερούν, εφόσον αυτά είναι διακριτά 
κοστολογηµένα στην Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου. 
12.2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος 
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
12.3. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν 
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη 
όρο της παρούσας Σύµβασης, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζηµίωση. 
12.4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη 
Σύµβαση (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και οι προθεσµίες χωρίς µεταθέσεις. 
12.5. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και µε τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση 
υπέρβασης τυχόν τµηµατικών προθεσµιών ή µη ολοκλήρωσης φάσεων ή µη παράδοσης 
παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραµµα του Έργου, από υπαιτιότητα του 
Αναδόχου.  
12.6. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων που περιέχονται στη Σύµβαση, θα 
επιβάλλονται µε απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή και παρακρατούνται από την εποµένη 
πληρωµή του Αναδόχου ή καταβάλλονται από τον ίδιο ή καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής 
Εκτέλεσης. 
12.7. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τµηµατικές 
προθεσµίες µόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί µέσα στη συνολική 
προθεσµία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραµµα. Οι ρήτρες καθυστέρησης που 
επιβάλλονται για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον 
Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσµίας που έχουν επιβληθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ13 

Επίλυση ∆ιαφορών - Εφαρµοστέο ∆ίκαιο  

13.1. Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο καθώς και από το πρωτογενές ή παράγωγο 
δίκαιο της Ε.Ε. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία 
ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ’ αφορµής της, Ο Εργοδότης και ο 
Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους 
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

13.2. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω 
οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.  

 

ΑΡΘΡΟ14 

Τροποποίηση των όρων του Συµφωνητικού 

Το παρόν συµφωνητικό µπορεί να τροποποιηθεί εγγράφως, ύστερα από κοινή συµφωνία των 
συµβαλλοµένων µερών, µετά από σύµφωνη γνώµη της ∆ιαχειριστικής Αρχής. Σε κάθε 
περίπτωση πρέπει να διατηρείται αναλλοίωτο το συµβατικό αντικείµενο και οι όροι της 
∆ιακήρυξης. 

 



 

∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού της Υπηρεσίας ‘Αναλυτικός Σχεδιασµός του Ολοκληρωµένου Ενεργειακού 
Συστήµατος και Ανάπτυξη Πολιτικής ∆ιαχείρισης Ενέργειας της Ν. Άγιος Ευστράτιος’ 

 
44 

 

 

ΑΡΘΡΟ15 

Παράρτηµα 

Επισυνάπτεται µε την παρούσα σύµβαση, το Τεύχος ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού για την 
επιλογή ανάδοχου για το Έργο µε  τίτλο: «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ Ν. 
ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ», το οποίο αποτελεί και αναπόσπαστο τµήµα της. 

Όλα τα ανωτέρω δήλωσαν και αποδέχθηκαν αµοιβαίως τα συµβαλλόµενα µέρη και για 
πιστοποίησή τους συντάχθηκε το παρόν σε δύο (2) πρωτότυπα από τα οποία το κάθε 
συµβαλλόµενο µέρος πήρε από ένα. 

 

 

 

Τα Συµβαλλόµενα Μέρη 

 

 

Για τον “Εργοδότη” Για τον “Ανάδοχο”  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 
[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: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
(ΚΑΠΕ) 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 917 
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 19o χλµ. Λεωφόρου Μαραθώνος, 
19009, Πικέρµι. Αττική 
- Αρµόδιος για πληροφορίες: κ. Π. Ζορλός 
- Τηλέφωνο: 210-6607414 
- Ηλ. ταχυδροµείο: pzor@cres.gr, gsirp@cres.gr 
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο: www.cres.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του 
σχετικού CPV): ‘«ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΤΗΣ Ν. ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ»’’ - CPV: 71314300-5 
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [……] 
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : ΟΧΙ 
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει): ΟΧΙ 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία: [   ] 
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 
Αρµόδιος ή αρµόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδροµείο: 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
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. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας 
είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων 
οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο 
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήµατος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος 
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονοµασία του 
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
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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 ∆ 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:  

 
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): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συµµετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης 
από κοινού µε άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους 
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους 
οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν 
από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
δηµόσιας σύµβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της 
συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τµήµατα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος  
ή των τµηµάτων για τα οποία ο 

[   ] 
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οικονοµικός φορέας επιθυµεί να υποβάλει 
προσφορά. 
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 
είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της 
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοµατεπώνυµο 
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και 
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδροµείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία 
σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …): 

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

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων 
προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV 
και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ 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. 

 



 

∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού της Υπηρεσίας ‘Αναλυτικός Σχεδιασµός του Ολοκληρωµένου Ενεργειακού 
Συστήµατος και Ανάπτυξη Πολιτικής ∆ιαχείρισης Ενέργειας της Ν. Άγιος Ευστράτιος’ 

 
51 

 

 

∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονοµικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της 
σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή 
υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόµενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύµβασης που θα 
αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή 

του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 

30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 

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

το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές 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 τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση 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;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 
λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 
]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ηµεροµηνία:[   ],  
σηµείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού 
[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
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επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»)
xx

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκανxxi: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Πληρωµή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
την πληρωµή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα 
και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

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

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτοµερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτοµερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά 
την καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiv 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 
επαγγελµατικό παράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συµφερόντων ή επαγγελµατικό 
παράπτωµα 

Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει 
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
στους τοµείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει 
µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxvi : 
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: 
- ∆ιευκρινίστε 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 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας 

σοβαρό επαγγελµατικό 
παράπτωµαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας 

συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς 
φορείς µε σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συµφερόντωνxxix, 

λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύµβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν 
συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο 
τρόπο αναµειχθεί στην προετοιµασία 
της διαδικασίας σύναψης της σύµβασηςxxx; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας 
σοβαρή ή 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 πρόωρη καταγγελία της 
προηγούµενης σύµβασης , αποζηµιώσεις ή 
άλλες παρόµοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

[] Ναι [] Όχι 
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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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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών 
που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις 
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής 
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(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 α ή ενότητες Α έως ∆ 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 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

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

Καταλληλότητα Απάντηση 

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

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

2) Για συµβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονοµικός φορέας µέλος 
συγκεκριµένου οργανισµού για να έχει τη 
δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται 
και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός 
φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

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

Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική 
επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 
εργασιών του οικονοµικού φορέα για τον 
αριθµό οικονοµικών ετών που απαιτούνται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύµβασης : 
και/ή, 
1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονοµικού φορέα για τον 
αριθµό ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύµβασης είναι ο 
εξής xxxiv: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόµισµα 
έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόµισµα 
έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόµισµα 
 
 
 
(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόµισµα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος 
εργασιών του οικονοµικού φορέα 
στον επιχειρηµατικό τοµέα που 
καλύπτεται από τη σύµβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης για τον αριθµό οικονοµικών 
ετών που απαιτούνται είναι ο εξής: 
και/ή, 
2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονοµικού φορέα στον τοµέα 
και για τον αριθµό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης είναι ο εξήςxxxv: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόµισµα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόµισµα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόµισµα 
 
 
 
 
 
(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόµισµα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 
σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 
ειδικό) δεν είναι διαθέσιµες για ολόκληρη 
την απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε την 
ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

[…................................…] 
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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 
αναλογίας-αναλογία 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 κάλυψη επαγγελµατικών 
κινδύνων του οικονοµικού φορέα είναι το 
εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή 
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι 
οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύµβασης, ο 
οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται 
να έχει προσδιοριστεί στη σχετική 
προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

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

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Απάντηση: 
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: 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά 
την καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σηµαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις 
προµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράςxxxix, ο οικονοµικός φορέας έχει 
προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 
παραδόσεις αγαθών του είδους που 
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 
είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και 
τους παραλήπτες δηµόσιους ή 
ιδιωτικούςxl: 

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγραφή ποσά ηµεροµηνίε
ς 

παραλήπτες 

    
 

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 που διαθέτει είναι 
τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 
εφαρµόσει τα ακόλουθα συστήµατα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού 

[....……] 



 

∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού της Υπηρεσίας ‘Αναλυτικός Σχεδιασµός του Ολοκληρωµένου Ενεργειακού 
Συστήµατος και Ανάπτυξη Πολιτικής ∆ιαχείρισης Ενέργειας της Ν. Άγιος Ευστράτιος’ 

 
63 

 

 

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; 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

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

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

7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 
εφαρµόζει τα ακόλουθα µέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύµβασης: 

[……] 

8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναµικό του οικονοµικού φορέα και ο 
αριθµός των διευθυντικών στελεχών του 
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη 
διάθεσή του τα ακόλουθα µηχανήµατα, 
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισµό 
για την εκτέλεση της σύµβασης: 

[……] 

10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, 
να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή 
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τµήµα 
(δηλ. ποσοστό) της σύµβασης: 

[....……] 

11) Για δηµόσιες συµβάσεις 
προµηθειών : 

 
[] Ναι [] Όχι 



 

∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού της Υπηρεσίας ‘Αναλυτικός Σχεδιασµός του Ολοκληρωµένου Ενεργειακού 
Συστήµατος και Ανάπτυξη Πολιτικής ∆ιαχείρισης Ενέργειας της Ν. Άγιος Ευστράτιος’ 

 
64 

 

 

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: 

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

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης. 

Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συµπεριλαµβανοµένης της 
προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά 
το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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 
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 διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(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 Απάντηση: 
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: 

[….] 
 
 
 
 
[] 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 είµαισε 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 ∆ήλώσης 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 
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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. 

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).  
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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) 

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  
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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 

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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Προς:  ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) 

19 ΧΛΜ ΛΕΩΦ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 190 09 ΠΙΚΕΡΜΙ 
ΤΗΛ. + 30 210 660 3300, FAX. + 30 210 6603301, email: cres@cres.gr 

 
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ....................... 
 
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας:  
της Εταιρίας……….. οδός………….αριθµός…ΤΚ………..,} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 
α)…….….... οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 
β)……….…. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 
γ)………….. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 
............... 
Μελών της Ένωσης, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}  
και µέχρι του ποσού των ευρώ.........................,  
 
για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο διαγωνισµό της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού) ….…………. µε αντικείµενο 

………………………………………………………………  

συνολικής αξίας ………………..  Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή στον 
ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση µε µονωµένης εταιρίας: της εν 
λόγω Εταιρίας.} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας 
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την………     (Σηµείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει 
να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).  
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Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, µε 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης 
της.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες έχουν 
χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο, στα Ν.Π.∆.∆. και στα Ν.Π.Ι.∆., συµπεριλαµβανοµένης και της 
παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράπεζα µας. 
 
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
 
 
 

 Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής  καλής εκτέλεσης 

 
ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 
Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 
Προς: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) 
19 ΧΛΜ ΛΕΩΦ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 190 09 ΠΙΚΕΡΜΙ 
ΤΗΛ. + 30 210 660 3300, FAX. + 30 210 6603301, email: cres@cres.gr 
 
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ....................... 
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : 
της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός ……. Τ.Κ. ………}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
…… 
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας},  
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε 

αριθµό................... που αφορά στο διαγωνισµό της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού) …………. µε αντικείµενο …………………………………………………  

συνολικής αξίας ………………………………………….  Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)   σύµφωνα 
µε τη ∆ιακήρυξή σας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας 
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή 
σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση. 
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο Τέλος χαρτοσήµου. 
 
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 

 
 


