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Αθήνα, 27 Μαρτίου 2017 
Αρ. Πρωτ.    1307 

   
              

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η «ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ»  (ΑΚΣΣ)  
  
Έχοντας υπόψη: 
 
 
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών  και Υπηρεσιών», (ΦΕΚ Α’ 147)  όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 
 
2. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011(ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 
Ν 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3889/2010  «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών 
Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 182), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 94)  
και ισχύει.  

 
4. Την υπ’ αριθμ. 145189/2264/ 4.10.2016 Απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση εκτέλεσης εργασιών 
ανάρτησης δασικών χαρτών έως την κύρωσή τους (ΦΕΚ Β’ 3407) 

 
5. Τον  δασικό χάρτη περιοχών τοπικών δημοτικών κοινοτήτων των δήμων 
Αίγινας, Αγκιστρίου, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας, 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής που αναρτήθηκε 
στις 24.2.2017 στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και 
υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε.  
6. Την Απόφαση της υπ΄αρίθμ. Συνεδρίασης 12/15.03.2017 της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΚΣΣ με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια 
συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια 
υπηρεσιών Αγρονόμου  - Τοπογράφου Μηχανικού και Δασολόγου  

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

με τους παρακάτω όρους, καθώς και τους όρους που προβλέπονται στα 
συνημμένα στην παρούσα Παραρτήματα, ήτοι:  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α –ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
(ΤΕΥΔ)     [ΆΡΘΡΟΥ 79 ΠΑΡ. 4 Ν. 4412/2016 (Α 147)] 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   
Άρθρο 1.  Αντικείμενο  – Διενέργεια – Δημοσιότητα  
 
1.1.  Αντικείμενο του συνοπτικού διαγωνισμού είναι η προμήθεια υπηρεσιών 
Αγρονόμου-Τοπογράφου Μηχανικού και Δασολόγου,  προκειμένου να 
ελεγχθεί εάν από τον θεωρημένο και αναρτημένο στο διαδίκτυο δασικό χάρτη 
των Σπετσών προσβάλλονται δικαιώματα της ΑΚΣΣ επί της ακινήτου 
περιουσίας της, συνολικής επιφάνειας περίπου 9.500 στρεμμάτων και σε 
καταφατική περίπτωση η υποβολή αντιρρήσεων σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 3889/2010, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 
 
1.2. Η   συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 
δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00  ) πλέον ΦΠΑ  η οποία  βαρύνει 
τον προϋπολογισμό της ΑΚΣΣ για το φορολογικό έτος 2017 και κριτήριο 
κατακύρωσης  ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής,  η οποία 
εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στο Παράρτημα Γ της 
παρούσας.    
 

1.3.  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΑΚΣΣ στην Αθήνα 
(οδός Ακαδημίας αρ. 39 5ος όροφος)  στις 12/04/2017 ημέρα Μ. Τετάρτη 
και ώρα 12:30 μ.μ.   
 

1.4.  Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στο  πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ 
(https://promitheus.gov.gr) και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΚΣΣ 
(www.akss.gr).  

 
1.5. Κάθε θέμα, που δεν αναφέρεται στη Προκήρυξη αυτή, ρυθμίζεται από τις 
προαναφερόμενες διατάξεις.  
 
1.6. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Συνοπτικό  Διαγωνισμό, 
δύνανται να λαμβάνουν γνώση των όρων της Προκηρύξεως και των επί 
μέρους Παραρτημάτων της  ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις.  

 
Άρθρο 2.  Δικαιούμενοι Συμμετοχής – Λόγοι αποκλεισμού 
 
2.1. Δικαίωμα Συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

ή ενώσεις ή κοινοπραξίες  των ως άνω προσώπων που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά που ασκούν δραστηριότητα του αντικείμενου του διαγωνισμού, δεν 
συντρέχει σε βάρος τους οποιαδήποτε από τις καταστάσεις που αναφέρονται  
στην παρ. 2.8. και πληρούν τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στην παρ. 2.9. 
του παρόντος άρθρου.    

2.2. Οι ενώσεις/κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη 
νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά. Η ένωση/κοινοπραξία 
υποβάλλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα 
μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 

https://promitheus.gov.gr/
http://www.akss.gr/
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συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της μετοχής κάθε μέλους 
(συμπεριλαμβανομένης και της κατανομής της αμοιβής μεταξύ τους) και ο 
εκπρόσωπος αυτής.  

2.3. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση/κοινοπραξία όλα τα 
μέλη της ευθύνονται έναντι της ΑΚΣΣ αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε 
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

2.4. Τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε 
μέλος της Ένωσης. 

2.5. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή 
ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις της ένωσης/κοινοπραξίας  κατά το χρόνο αξιολόγησης των 
προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της 
κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 

2.6. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της 
σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης 
αυτής με την ίδια τιμή και όρους. 

2.7. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις 
μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση πρέπει να εγκριθεί  με 
απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΚΣΣ. 

2.8.  Αποκλείονται  από τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, οι οικονομικοί 
φορείς που υπάρχει σε βάρος τους 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, 
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 
σ.42),  
 
β)  δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση 
της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54),καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 
φορέα,  
 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ 
C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 
απόφασης- πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
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αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 4 αυτής,  
 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, 
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
  
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και 
για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 
με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).  
 
Η υποχρέωση αποκλεισμού εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 
του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του συμμετέχοντος 
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό και αφορά ιδίως τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου στις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), τους Διαχειριστές 
στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) τις ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.), 
τις ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες 
(Ι.Κ.Ε.) και σε κάθε άλλη περίπτωση το φυσικό πρόσωπο που διοικεί και 
εκπροσωπεί έναντι τρίτων το νομικό πρόσωπο σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά 
έγγραφα που προσκομίζονται.  
 
Επίσης, αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό όσοι 
οικονομικοί φορείς έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  (κύριας και επικουρικής), 
εκτός εάν  ο οικονομικός φορέας πριν από την υποβολή της προσφοράς του 
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.  
 
Επίσης, αποκλείονται από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό όσοι δεν τηρούν τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, καθώς και όσοι τελούν υπό 
πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις 
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη 
σε εθνικές διατάξεις νόμου, ή έχουν  συνάψει συμφωνίες με άλλους 
οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, ή  έχουν  
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επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, που 
είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της, ή την καταβολή 
αποζημιώσεων ή την επιβολή άλλων παρόμοιων κυρώσεων, ή εάν έχουν 
κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ή έχουν αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης ή έχουν 
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω 
την ακεραιότητά τους, ή εάν έχουν παράσχει αυτοί ή συνδεδεμένη με αυτούς 
επιχείρηση συμβουλές ή έχουν με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία 
της διαδικασίας προμήθειας, ώστε να υπάρχει στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
που δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα ή εάν γνωρίζουν την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 
συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016, λόγω της 
συμμετοχής τους στη διαδικασία προετοιμασίας της προμήθειας, που δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα.   
  
Σε περίπτωση Ενώσεων/Κοινοπραξιών οι ως άνω λόγοι αποκλεισμού 
αφορούν όλα τα μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας.  

 
Η ΑΚΣΣ αποκλείει έναν οικονομικό φορέα οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης όταν αποδεικνύεται με οποιονδήποτε 
τρόπο ότι συντρέχει στο πρόσωπό του κάποια από τις ως άνω αναφερόμενες 
καταστάσεις.  
 
2.9. Επίσης κάθε συμμετέχων πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια 
επιλογής ήτοι:  
α) Να είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό  ή εμπορικό μητρώο  της 
χώρας εγκατάστασής του με εγγεγραμμένη δραστηριότητα αυτήν του 
αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού. 
β) Να διαθέτει αποδεδειγμένη ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ως 
ακολούθως:   

1. Στελέχωση κατ’  ελάχιστον με επιστημονικό προσωπικό των 
ειδικοτήτων αα) Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού πενταετούς  
εμπειρίας κατ ελάχιστον και ββ. Δασολόγου πενταετούς εμπειρίας κατ 
ελάχιστον  

2. Να έχει συντάξει Μελέτες Αποτύπωσης & Κτηματογράφησης  
3. Να έχει συντάξει μελέτες φωτοερμηνείας για άσκηση αντιρρήσεων κατά 

πράξεων χαρακτηρισμού ή  κατά αναρτημένων δασικών χαρτών 
 

 
Άρθρο 3.    Υποβολή Προσφορών 
 
3.1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει να 
καταθέσουν έγγραφη προσφορά στα γραφεία της ΑΚΣΣ στην Αθήνα 
(οδός Ακαδημίας αρ. 39 5ος όροφος) μέχρι τις 11/04/2017 ημέρα Μ. Τρίτη  
και ώρα 12:00 μμ.  
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3.2. Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται και ταχυδρομικά στην ως άνω 
ταχυδρομική διεύθυνση  και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την 
απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην ΑΚΣΣ μέχρι 
την ως άνω οριζόμενη καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των 
προσφορών. 
 
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην ΑΚΣΣ με 
οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγισθούν. 
 
3.3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς συμπληρωματικές 
πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα Προκήρυξη εφόσον 
υποβάλουν αίτημα εγκαίρως έως και τις 05/04/2017 ημέρα Τετάρτη. Οι 
πληροφορίες παρέχονται το αργότερο τρεις  (3) ημέρες πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.   

 
3.4. Τα αιτήματα υποβάλλονται στην ΑΚΣΣ  μέσω  φαξ στον αριθμό : 210 
3607964, ή με  email: στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@akss.gr) 
 
 
Άρθρο 4.    Κατάρτιση Προσφορών 
 
4.1 Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Τα υποβαλλόμενα 
έγγραφα και δικαιολογητικά που δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα 
πρέπει να υποβάλλονται και σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.   
Όσον αφορά τα υποβαλλόμενα στον διαγωνισμό έγγραφα, ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74), όπως ισχύει. 
 
4.2. Η προσφορά πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον συμμετέχοντα, ή 
σε περίπτωση νομικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπό του  και δεν 
πρέπει να έχει ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη  και υπογεγραμμένη  από τον συμμετέχοντα, το δε αρμόδιο 
όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον 
έλεγχο να μονογράψει την τυχόν διόρθωση και να σφραγίσει αυτή. Η 
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ‘ αυτή διορθώσεις οι οποίες την 
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
 
4.3. Η προσφορά πρέπει να ισχύει και να δεσμεύει τον συμμετέχοντα 
για σαράντα πέντε  (45) ημέρες  από την επομένη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ως 
άνω προβλεπόμενου χρόνου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς 
της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφάπαξ ή τμηματικά, εφόσον 
ζητηθεί από την «ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ 
ΣΠΕΤΣΩΝ» και για όσο χρονικό διάστημα ζητηθεί.   
 
4.4. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του ότι 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
παρούσας Προκήρυξης.  
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4.5. Η προσφορά υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε 
πρωτότυπο.  Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς:  
 

α) Η λέξη «Προσφορά» 
β) Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής, δηλαδή θα αναγράφεται 
ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ»  (ΑΚΣΣ)  
 γ) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας Προκήρυξης και το 
αντικείμενο αυτής. 
δ) Η καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών. 
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 
4.6. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές, εναλλακτικές προσφορές και 
προσφορές για μέρος της προμήθειας. Σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
 
4.7. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα 
σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε τρεις (3) φακέλους (φάκελος 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, φάκελος Τεχνικής Προσφοράς και 
φάκελος Οικονομικής Προσφοράς), οι οποίοι περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα:  
 
4.8.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 
α) Το συνημμένο στην παρούσα ως Παράρτημα Α Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016) υπογεγραμμένο 
από τον προσφέροντα, στο οποίο θα δηλώνει:  
α) Πληροφορίες σχετικά με τον ίδιο (Προσφέροντα) και τους νομίμους 
εκπροσώπους του.  
 
β) Ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 2 παρ.  8  της 
Προκήρυξης, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται.  
 
γ) Ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής της παρ. 2.9. του άρθρου 2 
συμπληρώνοντας μόνο την ενότητα α) του μέρους IV του ΤΕΥΔ.  
 

 
Σε περίπτωση νομικών προσώπων, το ως άνω έγγραφο υπογράφεται από 
τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Δ.Σ στις ανώνυμες εταιρείες 
(Α.Ε.), από τον Διαχειριστή στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),στις 
ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.), στις ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) και στις 
Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (Ι.Κ.Ε.) και σε κάθε άλλη περίπτωση, από 
το φυσικό πρόσωπο που διοικεί και εκπροσωπεί έναντι τρίτων το νομικό 
πρόσωπο σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά έγγραφα που θα προσκομιστούν 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7 της παρούσης. 
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Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
υποβάλλουν, επί ποινή απόρριψης, το ως άνω έγγραφο για κάθε οικονομικό 
φορέα που συμμετέχει στην Ένωση. 
 
Πληροφορίες που αφορούν τη σύνταξη και υποβολή του εν λόγω εντύπου 
παρέχονται στις εξής ηλεκτρονικές ιστοσελίδες: www.eaadhsy.gr ή 
www.hsppa.gr 
Σημειώνεται ότι το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ),δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των 
κατά νόμο υπόχρεων προς υπογραφή του. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τυχόν 
ανακριβής ή ψευδής δήλωση επιφέρει τις έννομες συνέπειες της ψευδούς ή 
ανακριβούς δήλωσης που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. 
 
4.8.2  ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Η Τεχνική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 
Γ- Τεχνικές Προδιαγραφές και με αυτή πρέπει να υποβάλλονται  όλα τα 
στοιχεία  που προβλέπονται στο Παράρτημα αυτό.   
  
Επίσης, στην Τεχνική Προσφορά, υποβάλλεται και απλή έγγραφη δήλωση 
του συμμετέχοντα, στην οποία  θα δηλώνεται:: 
α) ότι η προσφορά του ισχύει για διάστημα σαράντα πέντε  (45) ημερών από 
την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού και 
β) ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
παρούσας Προκήρυξης  
Η ως άνω αναφερόμενη έγγραφη δήλωση, δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής. 
Τεχνική προσφορά που δεν πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές και δεν 
περιλαμβάνει όλα τα ανωτέρω στοιχεία  απορρίπτεται.  
 
 
4.8.3  ΦΑΚΕΛΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
4.8.3.1 Στον φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς τοποθετούνται τα 
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.   Η τιμή προσφοράς θα δοθεί σε 
Ευρώ, θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς (το πρώτο κατισχύει 
του δεύτερου) και θα παραμείνει σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς και, σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης, για όλη τη 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί. Περιλαμβάνονται δε 
όλες οι νόμιμες κρατήσεις, πλην του ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει την ΑΚΣΣ. 
 
 4.8.3.2 Η κατακύρωση θα γίνει στον προσφέροντα που προσφέρει την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση 
ποιότητας τιμής και σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο 
σχετικό κεφάλαιο των Τεχνικών Προδιαγραφών.    
 

Οικονομική Προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό απορρίπτεται. 
 
Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία. Στην 
περίπτωση αυτή η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία 
τεχνικής προσφοράς η επιλογή του αναδόχου γίνεται με κλήρωση ενώπιον του 
αρμόδιου γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου και παρουσία των οικονομικών φορέων 
με τις ισοδύναμες προσφορές.  
 
 
Άρθρο 5.   Επιτροπή Διαγωνισμού – Διαδικασία Διενέργειας- 
Αξιολόγησης 
 
5.1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από Επιτροπή, η οποία θα προβεί στην 
αποσφράγιση, στον έλεγχο της καταλληλότητας των προσφερόντων  και στην  
αξιολόγηση των προσφορών.  Η Επιτροπή  εισηγείται τον αποκλεισμό των 
προσφερόντων, την αποδοχή ή απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση 
των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, την  ματαίωση της 
διαδικασίας, γνωμοδοτεί για την επανάληψη της οποιασδήποτε φάσης της 
διαδικασίας, με τροποποίηση ή μη των όρων της, την προσφυγή στη 
διαδικασία  με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση εφόσον 
πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του νόμου, καθώς και για κάθε άλλο 
θέμα που ανακύπτει κατά τη διαγωνιστική διαδικασία. Η ΑΚΣΣ, δεν 
υποχρεούται σε αποζημίωση για οποιαδήποτε απόφαση λάβει σύμφωνα με 
τα προαναφερόμενα. 
 
5.2. Η Επιτροπή θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη. 
Η αποσφράγιση θα διενεργηθεί δημόσια, παρουσία των συμμετεχόντων ή των 
νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι μπορούν να λάβουν 
γνώση των λοιπών συμμετεχόντων και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από 
αυτούς. Ειδικότερα η Επιτροπή του Διαγωνισμού θα προβεί στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που 
ορίζεται στην παρούσα. Προσφορές που υποβάλλονται στην ΑΚΣΣ μετά την 
λήξη υποβολής των προσφορών  δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται, ως 
εκπρόθεσμες. 
 
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 
προσφορών και των οικονομικών προσφορών θα γίνουν σε μία δημόσια 
συνεδρίαση της Επιτροπής του Διαγωνισμού στην οποία δικαιούνται να 
παραβρίσκονται οι συμμετέχοντες. Κατά την αποσφράγιση μονογράφονται  
κατά φύλλο  από όλα τα μέλη της Επιτροπής του Διαγωνισμού τα 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής, οι Τεχνικές Προσφορές και οι Οικονομικές 
Προσφορές. 
 
5.3. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, σε κλειστή συνεδρίαση 
της Επιτροπής του Διαγωνισμού ακολουθεί η αξιολόγηση των 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των  Τεχνικών 
Προσφορών των συμμετεχόντων που υπέβαλαν πλήρη και σύμφωνα με την 
προκήρυξη  δικαιολογητικά συμμετοχής   και η αξιολόγηση  των Οικονομικών 
Προσφορών και η Επιτροπή του Διαγωνισμού καταρτίζει σχετικό πρακτικό και 
εισηγείται προς την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΚΣΣ για τη λήψη απόφασης.   
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5.4. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 8  
της παρούσας και το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.   
 
 5.5. Σημειώνεται ότι κατά την αποσφράγιση των προσφορών, αντί της 
μονογραφής που θέτει η Επιτροπή επί των προσφορών, μπορεί να γίνεται 
χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση), με το οποίο θα αποτυπώνεται η 
ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης.  
           
Άρθρο 6.    Συμπλήρωση – Αποσαφήνιση Πληροφοριών και 
Δικαιολογητικών  
  
6.1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η ΑΚΣΣ μπορεί να 
καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση 
ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 
χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.  
  
6.2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, 
επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται 
διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη 
αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των 
υποφακέλων των προσφορών, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των 
εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία της προκήρυξης, που δεν 
επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως 
προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄74), 
μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της 
δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή 
μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή την προκήρυξη. Η 
συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει 
ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε 
συμμόρφωση με τους όρους της προκήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή 
συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που 
έχουν ήδη υποβληθεί. 
 
6.3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση 
μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή 
μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία του 
διαγωνισμού. 
 
6.4. Επίσης η ΑΚΣΣ μπορεί να καλεί εγγράφως τους συμμετέχοντες να 
διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς 
που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, 
επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν 
πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν 
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πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη 
προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.  
 
6.5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον συμμετέχοντα σύμφωνα 
με τις ως άνω παρ. 6.1. έως 6.4.  του παρόντος άρθρου είναι υποχρεωτική για 
την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω 
ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 
 
 
  Άρθρο 7.   Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 
 

7.1.  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των 
προσφορών, ο συμμετέχων στον οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η 
κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος) οφείλει, εντός δέκα (10) ημερών από 
τη σχετική έγγραφη ειδοποίησή του, να προσκομίσει στην ΑΚΣΣ σε 
σφραγισμένο φάκελο τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης.  
Ο ως άνω σφραγισμένος φάκελος θα  φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις: 

α)  «Φάκελος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» 
β)  Την  επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής  
γ) Τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας προκήρυξης και το 
αντικείμενο αυτής. 
δ)    Τα στοιχεία του αποστολέα. 
Ο Φάκελος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης θα περιλαμβάνει: 
α) Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης 

τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης από τα οποία να προκύπτει ότι ο προσωρινός 
Ανάδοχος δεν τελεί σε πτώχευση δεν έχει  υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο δεν έχει  υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, 
δεν έχει  αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και δεν βρίσκεται 
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  
 β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό, 
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από Αρχή της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης του συμμετέχοντος, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση για τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.8. του άρθρου 2 της 
παρούσας. Σε περίπτωση νομικών προσώπων προσκομίζεται το ποινικό 
μητρώο των νομίμων εκπροσώπων του, όπως αυτοί ορίζονται στην ως άνω 
παρ. 2.8. του άρθρου 2 της παρούσας 
 γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή από το οποίο να 
προκύπτει ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), σύμφωνα με 
τους νόμους της χώρας εγκαταστάσεως του. 
 δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή από το οποίο να 
προκύπτει ότι έχει εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του όπως 
προβλέπεται από τους νόμους της χώρας εγκατάστασής του. 

ε) Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα που αναφέρονται στο 
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συνημμένο στην παρούσα  Παράρτημα Β 
 στ) Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου   
της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να αποδεικνύεται η εγγραφή του 
σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά του.  

ζ) Έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται η εμπειρία του 
προσφερόμενου Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού και του Δασολόγου.   

η) Κατάλογο των Μελετών  Αποτύπωσης & Κτηματογράφησης που έχει 
συντάξει.  

θ) Κατάλογο των Μελετών φωτοερμηνείας για άσκηση αντιρρήσεων 
κατά πράξεων χαρακτηρισμού ή  κατά αναρτημένων δασικών χαρτών που έχει 
συντάξει. 

 Στις περιπτώσεις κατά της οποίες δεν εκδίδονται όλα τα ανωτέρω 
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή αυτά δεν καλύπτουν τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται ανωτέρω, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση 
του συμμετέχοντος ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, ή συμβολαιογράφου 
ή οιασδήποτε της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του. Σε κράτη – 
μέλη όπου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση δύναται να αντικατασταθεί αυτή 
από υπεύθυνη δήλωση. Η αρμόδια αρχή ή ο συμβολαιογράφος εκδίδει 
πιστοποιητικό που βεβαιώνει τη γνησιότητα της ένορκης δήλωσης ή της 
υπεύθυνης δήλωσης. 
7.2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν 
ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό 
ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών 
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.  
 
7.3.  Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν με την προσφορά, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή από 
αυτά που προσκομίστηκαν δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού που τίθενται στην παρούσα, ο προσωρινός ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
βάσει τιμής χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του συμμετέχοντος που 
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους συμμετέχοντες δεν υπέβαλε αληθή ή 
ακριβή δήλωση ή δεν αποδεικνύει τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  
 
7.4.  Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό 
διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 
δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 
συμμετέχοντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
προσφορά του συμμετέχοντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
συμμετέχοντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα 
έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.  
 
7.5. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με 
τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για 
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε για την κατακύρωση της 
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σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 
επικυρώνονται με την κατακυρωτική απόφαση.  
 
7.6. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των 
παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα 
έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις της παρούσης. 
 
 
    Άρθρο 8.    Ενστάσεις 
 
 8.1.  Ένσταση κατά της παρούσας Προκήρυξης υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) 
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
  
 8.2. Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής ασκείται σε προθεσμία 
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 
 
 8.3. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
αποφασίζει, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, 
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών μετά από την άπρακτη πάροδο της 
οποίας τεκμαίρεται η απόρριψή της. 
     
8.4. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται με την κατάθεσή της, 
η καταβολή υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης με τη μορφή παραβόλου. 
 
8.5. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής αν η 
ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον όργανο.   
    
 Άρθρο 9.   Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 
9.1. Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης και την εφαρμογή όλων των όρων 
της και κάθε απαίτησης της ΑΚΣΣ έναντι του Αναδόχου, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται πριν από την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης διάρκειας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία 
κατακύρωσης, η οποία θα συνταχθεί σύμφωνα με το σχετικό Υπόδειγμα 
Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης που επισυνάπτεται στην παρούσα 
ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ, ύψους που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της 
συνολικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με 
αποκλειστική επιβάρυνση του Αναδόχου.  

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης παραμένει σε ισχύ στα χέρια 
της ΕΡΤ και επιστρέφεται άτοκα στον Ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης και ύστερα 
από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων.  
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση 
παράβασης των όρων της σύμβασης. 
9.2. Η ΑΚΣΣ δύναται να επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν 
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά 
τους.  
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Άρθρο 10.   Υπογραφή Σύμβασης 
 
10.1.  Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της 
προσκλήσεώς του να προσκομίσει στην ΑΚΣΣ την εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση προμήθειας 
που θα συνταχθεί. Στην περίπτωση που ανάδοχος στον οποίο έγινε η 
κατακύρωση κληθεί και δεν προσέλθει να υπογράψει την σχετική σύμβαση ή 
δεν καταθέσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης και τα τυχόν λοιπά 
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάρτιση και υπογραφή της 
σύμβασης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση στο 
όνομά του από κάθε γενικά δικαίωμά του απ' αυτή και επιβάλλονται και οι 
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 παρ.4 του Ν. 4412/2016. 
10.2.  Στη σύμβαση που θα υπογραφεί θα ληφθούν υπόψη οι σχετικές για την 
εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας υπηρεσιών διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι 
όροι της παρούσας προκήρυξης και η προσφορά του διαγωνιζόμενου. Το 
κείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο 
οποίο στηρίζεται, όπως Προκήρυξη, προσφορά, απόφαση κατακύρωσης ή 
ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.  
  
Άρθρο 11 -  Υποχρεώσεις Αναδόχου - Όροι Σύμβασης  

 
11.1. Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης τεκμαίρεται ότι έχει 
λάβει πλήρη γνώση του συνόλου των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας, 
καθώς και των κινδύνων, αναλαμβάνει δε την εκτέλεση της σύμβασης 
θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές. Τυχόν παράλειψη 
ενημέρωσής του δεν τον απαλλάσσει των συμβατικών υποχρεώσεων και 
ευθυνών του. Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του και θα εκπληρώσει 
όλες τις κύριες και παρεπόμενες υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 
σύμβαση και την όλη έννομη σχέση του με την ΑΚΣΣ σύμφωνα με τους 
κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και με την απαιτούμενη φροντίδα, 
ικανότητα και επιμέλεια ειδικευμένου επαγγελματία κατά τα αναγνωρισμένα 
επαγγελματικά πρότυπα. Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για 
την ορθότητα, πληρότητα και αρτιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του και  
δηλώνει ότι διαθέτει  τη σχετική υποδομή και εμπειρία, καθώς και τα 
κατάλληλα προσόντα, τον αναγκαίο εξοπλισμό, την απαιτούμενη οργάνωση, 
επαρκές ανθρώπινο δυναμικό και χρηματοοικονομικούς πόρους για την 
έγκαιρη, πλήρη, προσήκουσα και απρόσκοπτη εκτέλεση της σύμβασης. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να   συνεργάζεται με την ΑΚΣΣ και να συμμετέχει, 
εφόσον απαιτείται,  σε συσκέψεις που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης. 
Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί από τον ανάδοχο για την εκτέλεση της 
σύμβασης, πρέπει να είναι ειδικευμένο στο είδος της εργασίας του και να 
τυγχάνει της αποδοχής της ΑΚΣΣ. Το ως άνω προσωπικό  δεν θα έχει καμία 
απολύτως σχέση ή υπηρεσιακή εξάρτηση από την ΑΚΣΣ, αποκλειστικός δε 
εργοδότης του θα είναι ο ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να καταβάλει σ’ 
αυτό τις νόμιμες αποδοχές του, τις ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και 
εργαζομένου) στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία, τους φόρους, αποζημιώσεις 
κοινωνικές παροχές κλπ  και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
ασφαλή απασχόληση του. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην  απαρέγκλιτη 
τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί 
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υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού 
κινδύνου και υποχρεούται να λαμβάνει και να παρέχει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα προστασίας ατομικά και ομαδικά για την πρόληψη ατυχημάτων για το 
προσωπικό του  και κάθε τρίτο.  Η ΑΚΣΣ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και 
υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία, που αφορά στο 
προσωπικό του αναδόχου.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει άμεσα 
οποιονδήποτε εκ του προσωπικού του, εφόσον, κατά την απόλυτη κρίση της 
ΑΚΣΣ , είναι ανεπαρκής στην εκτέλεση των καθηκόντων του, ή δεν διαθέτει την 
απαιτούμενη εμπειρία ή η εν γένει συμπεριφορά του δεν είναι η προσήκουσα.  
 11.2. Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αστικώς και ποινικώς για 
οποιοδήποτε ατύχημα, τραυματισμό ή ζημία του προσωπικού που τυχόν θα 
χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της σύμβασης οποιουδήποτε τρίτο. 
Υποχρεούται επίσης στην πλήρη και έγκαιρη αποκατάσταση των ως άνω 
ζημιών ούτως ώστε η ΑΚΣΣ να μην υφίσταται καμία ενόχληση από 
οποιονδήποτε, ευθυνόμενου αποκλειστικά και μόνο του αναδόχου. Σε 
περίπτωση εγέρσεως αγωγής από οποιονδήποτε τρίτο κατά της ΑΚΣΣ που 
επιδιώκει αποζημίωση η ευθύνη της που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με την 
εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται αμέσως μόλις προσκληθεί 
από την ΑΚΣΣ, να προσέλθει, να αναλάβει τον δικαστικό αγώνα και να 
συμμετέχει στη δίκη σε κάθε περίπτωση προς υποστήριξη της ΑΚΣΣ 
καταβάλλοντας στην ΑΚΣΣ ό,τι τυχόν ήθελε υποχρεωθεί η ΑΚΣΣ να καταβάλει 
προς τον ενάγοντα τρίτο. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης προσωρινώς 
εκτελεστής, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει αμέσως το ποσό που θα 
επιδικασθεί ή να παράσχει εγγύηση προς αποφυγή εκτέλεσης της απόφασης 
κατά της ΑΚΣΣ.  
 
11.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί νομίμως,  εμπροθέσμως,  και 
προσηκόντως όλες τις υποχρεώσεις του.   Σε περίπτωση  εκπρόθεσμης παροχής των 
υπηρεσιών του αναδόχου επιβάλλονται σ’ αυτόν οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στο 
άρθρο 218 του Ν. 4412/2016. Επίσης η ΑΚΣΣ δικαιούται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο 
και να επιβάλλει σ’ αυτόν τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 παρ.4 του 
Ν. 4412/2016 και διατηρεί επίσης το δικαίωμα να επιδιώξει και την 
αποκατάσταση κάθε θετικής ή/και αποθετικής ζημίας που τυχόν θα έχει 
υποστεί εξαιτίας της μη εμπρόθεσμης, ή μη προσήκουσας εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

 
 
11.4. Η ΑΚΣΣ  θα καταβάλει στον Ανάδοχο την συμφωνηθείσα αμοιβή ως 
ακολούθως:  

α. Προκαταβολή 33% της συνολικής αμοιβής με την υπογραφή της 
σύμβασης με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του ν. 
4412/2016, όπως ισχύει.  Η προκαταβολή είναι έντοκη από της 
καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 
β. Εξόφληση με την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσιών και των 
παραδοτέων.  
 

 
Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα 
παρακρατείται ποσοστό 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Η ως άνω κράτηση 
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βαρύνεται με 3,6% για χαρτόσημο και  ΟΓΑ χαρτοσήμου. Η πληρωμή της 
αμοιβής του Αναδόχου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις (βεβαίωση καλής εκτέλεσης,  τιμολόγιο ή  εξοφλητική απόδειξη αν το 
τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε», πιστοποιητικά φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενημερότητα), καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν 
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή.   
 
11.5.  Η ΑΚΣΣ μπορεί να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύμβαση προμήθειας 
και  χωρίς υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε αποζημίωσης στην ανάδοχο 
εφόσον:  α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα 
απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, β) ο ανάδοχος, κατά τον 
χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αποτελούν λόγους αποκλεισμού και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, γ) η σύμβαση δεν 
έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η 
οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο 
πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.  Ο Ανάδοχος 
δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση 
συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας που καθιστά αδύνατη την υλοποίησή του. Η 
καταγγελία γίνεται από τον Ανάδοχο αποκλειστικά και μόνο με έγγραφο, το 
οποίο επιδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή και στο οποίο δηλώνεται με 
σαφήνεια ο λόγος καταγγελίας. 
 
11.6. Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση ή την παράλειψη 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα, 
εφόσον η καθυστέρηση ή μη εκπλήρωση οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας 
πλήρως αποδεδειγμένο. 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε γεγονός που δεν θα μπορούσε να αποτραπεί 
πάρα την επιμέλεια του Αναδόχου και συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία του 
προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από τη σύμβαση. Εμφανιζομένου 
λόγου ανωτέρας βίας που δεν θα είναι κοινώς γνωστός, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται αμελλητί και, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι (20) ημερών να 
τον γνωστοποιήσει εγγράφως στην ΑΚΣΣ,  προσκομίζοντας ταυτόχρονα και 
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Με αιτιολογημένη απόφαση της ΑΚΣΣ 
που διαπιστώνει τη συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως 
σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση δύναται να χορηγείται χρονικό διάστημα παράτασης που είναι ίσο 
ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο, χωρίς να επιβάλλονται 
κυρώσεις. Στην περίπτωση αυτή ο χορηγηθείς χρόνος παράτασης δεν 
συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.     
 
11.7.  Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του 
για την εκτέλεση της παρούσας ούτε να μεταβιβάζει ή να εκχωρεί καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του που 
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απορρέουν από τη σύμβαση προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο. Κατ’ εξαίρεση, ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς 
έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή 
της αμοιβής του βάσει των όρων της παρούσας, σε Τράπεζα ή Πιστωτικό 
Οργανισμό της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η ΑΚΣΣ 
δικαιούται να προτείνει σε βάρος της Τράπεζας ή του Πιστωτικού Οργανισμού 
όλες τις ενστάσεις που έχει σε βάρος του Αναδόχου. Η ΑΚΣΣ υποχρεούται να 
καταβάλει την εκχωρηθείσα απαίτηση στην Τράπεζα ή τον Πιστωτικό 
Οργανισμό μόνον εφόσον ο Ανάδοχος έχει εκπληρώσει το σύνολο των 
υποχρεώσεών του από τη σύμβαση και έχει προσκομίσει το σύνολο των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή του τιμήματος. Σε 
περίπτωση παράβασης του όρου αυτού, πέραν της ακυρότητας, επέρχονται 
αυτομάτως σε βάρος του Αναδόχου όλες οι συνέπειες της έκπτωσης που 
ορίζονται στην παρούσα. 
11.8. Κάθε διαφορά μεταξύ των μερών, θα καταβάλλεται πρώτα προσπάθεια 
να λυθεί με φιλικό διακανονισμό. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας 
επίλυσης της διαφοράς με φιλικό διακανονισμό, αποκλειστικά αρμόδια θα 
είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας,  εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το 
Ελληνικό. 
 
 
 
 

Για την ΑΚΣΣ 
 

 
 

Νικόλαος Φιντικάκης 
Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 
α) Για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε): 
- Τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό με θεώρηση της αρμόδιας αρχής και 
τη δημοσίευσή του στο Φ.Ε.Κ ή την ανακοίνωση καταχώρισής του στο Γενικό 
Εμπορικό Μητρώο του αρμοδίου κατά τόπον Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού-
Εμπορικού  Μητρώου. 
- Πρόσφατο (τριών μηνών) πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί 
καταστατικών τροποποιήσεων της εταιρείας. 
- Αντίγραφο Πρακτικού του ισχύοντος Δ.Σ από το οποίο να προκύπτει η 
σύνθεσή του, η συγκρότησή του σε σώμα, η θητεία του και η εξουσία 
εκπροσώπησης καθώς και το αντίστοιχο Φ.Ε.Κ ή η ανακοίνωση καταχώρισής 
του στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του αρμοδίου κατά τόπο 
Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού-Εμπορικού  Μητρώου. 
Σε περίπτωση που εκκρεμούν οι κατά τα ανωτέρω δημοσιεύσεις κατατίθενται 
όλα τα υποβληθέντα προς δημοσίευση έγγραφα καθώς και οι σχετικές 
αποδείξεις πληρωμής παραβόλων.      
β) Για τις εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε): 
- Τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό με θεώρηση της αρμόδιας αρχής και 
τη δημοσίευσή του στο Φ.Ε.Κ ή την ανακοίνωση καταχώρισής του στο Γενικό 
Εμπορικό Μητρώο του αρμοδίου κατά τόπο Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού-
Εμπορικού Μητρώου. 
- Πρόσφατο (τριών μηνών) πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί 
καταστατικών τροποποιήσεων εταιρείας 
- Αντίγραφο Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης για το διορισμό διαχειριστή/ών, 
εάν αυτός/οί δεν καθορίζεται/ονται στο καταστατικό, καθώς και το αντίστοιχο 
ΦΕΚ ή η ανακοίνωση καταχώρισής του στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του 
αρμοδίου κατά τόπον Επιμελητηρίου/ Επαγγελματικού-Εμπορικού Μητρώου. 
Σε περίπτωση που εκκρεμούν οι κατά τα ανωτέρω δημοσιεύσεις κατατίθενται 
όλα τα υποβληθέντα προς δημοσίευση έγγραφα καθώς και οι σχετικές 
αποδείξεις πληρωμής παραβόλων.      
γ) Για τις ομόρρυθμες (Ο.Ε), ετερόρρυθμες (Ε.Ε) και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές 
εταιρείες (Ι.Κ.Ε): 
 - Αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων του με θεώρηση 
της αρμόδιας αρχής ή του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού με 
θεώρηση της αρμόδιας αρχής. 
- Πρόσφατο (τριών μηνών) Πιστοποιητικό Μεταβολών της αρμόδιας αρχής 
δ) Για φυσικά πρόσωπα: 
- Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 
και τις μεταβολές του 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
  

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αναλυτική πρόταση στην οποία πρέπει 
να αναφέρονται κατ΄ ελάχιστον τα εξής:  

Α. Μεθοδολογία προετοιμασίας και υλοποίησης της παρεχόμενης υπηρεσίας  

Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογικής προσέγγισης στο θέμα των 
«χαρακτηρισμών» για την διασφάλιση των δικαιωμάτων της ΑΚΣΣ. 

Περιγραφή των προτεινόμενων δράσεων, καθώς και των μέσων και εργαλείων 
που θα χρησιμοποιηθούν.  

Παρουσίαση / περιγραφή του προτεινόμενου τρόπου υλοποίησης των 
επιμέρους ενεργειών.  

Σαφής τεκμηρίωση της χρηστικότητας και αποτελεσματικότητας των 
προτεινόμενων δράσεων.  

Καθορισμός στόχων με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία.  

 
 
Β.  Αναλυτική  περιγραφή της Ομάδας παροχής υπηρεσίας, δηλαδή των 
στελεχών που θα διατεθούν για την παρεχόμενη υπηρεσία  και του βοηθητικού 
προσωπικού, Βιογραφικά σημειώματα του αγρονόμου-τοπογράφου μηχανικού 
και του δασολόγου  καθώς και κάθε άλλη πληροφορία, την οποία οι υποψήφιοι 
Ανάδοχοι θεωρούν χρήσιμη. 
 
Αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού που διαθέτει για τις συγκεκριμένες 
παρεχόμενες υπηρεσίες  και ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον Σύστημα 
GPS & Γεωδαιτικό Σταθμό, συσκευές Στερεοσκοπικής Παρατήρησης 
 

Επίσης στην Τεχνική προσφορά πρέπει να αναφερθεί τυχόν συμμετοχή του  
σε επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων καθώς και εάν έχει αναλάβει ή 
συμμετάσχει στη σύνταξη  Δασικών χαρτών.  

Γ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 Αποτύπωση των ιδιοκτησιών της ΑΚΣΣ σε υπόβαθρο πρόσφατου 
Ορθοφωτοχάρτη της ΕΚΧΑ Α.Ε.  
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 Αποτύπωση των πολυγώνων του Δασικού Χάρτη και των ιδοκτησιών 
της ΑΚΣΣ σε υπόβαθρο πρόσφατου ορθοφωτοχάρτη της ΕΚΧΑ Α.Ε  

  Αποτύπωση των πολυγώνων του Δασικού Χάρτη και των ιδοκτησιών 
της ΑΚΣΣ σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του1945 της ΕΚΧΑ Α.Ε. 

 Φωτοερμηνευτική Προεκτίμηση για τον χαρακτήρα των μελετώμενων 
εκτάσεων 

 Παρουσίαση εκτάσεων που σύμφωνα με την Φωτοερμηνευτική 
Προεκτίμηση μπορούν να στοιχειθετηθούν αποδεικτικά στοιχεία υπερ 
του  χαρακτηρισμού αγροτικής ή άλλης μορφής. 

 Σύνταξη σχεδίου αντιρρήσεων και υποβολή τους μετά από έγκριση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος με τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις του Ν. 3889/2010 

 

Τα ως άνω παραδοτέα πρέπει να παραδοθούν στην ΑΚΣΣ τουλάχιστον 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής αντιρρήσεων.   

 

Γ. Κριτήριο Ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.  

 Δεδομένου ότι η Τεχνική Προσφορά αποτελεί κύριο κριτήριο ανάθεσης της 
παρεχόμενης υπηρεσίας , θα πρέπει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς  να 
αποδίδονται όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά και εμπεριστατωμένα, ώστε να 
δίνουν σαφή εικόνα ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει κατανοήσει την υπηρεσία 
που καλείται να αναλάβει και ότι η μεθοδολογία που προτείνει καλύπτει τις 
ανάγκες της ΑΚΣΣ. 
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Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει με βάση τα ακόλουθα 
κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας: 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕ
ΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤ
ΑΣ 

 ΟΜΑΔΑ Α 70% 

Α.1 

Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου και των 
στόχων της παρεχόμενης υπηρεσίας  και των  
ιδιαιτεροτήτων της και συμφωνία  με τις τεχνικές 
προδιαγραφές. 

30% 

Α.2 Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης/τεκμηρίωση 40% 
   
 ΟΜΑΔΑ Β 30% 

Β.1 

Προσόντα των μελών της Προτεινόμενης Ομάδας 
εργασίας για την εκτέλεση της υπηρεσίας, Συμμετοχή 
σε επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων ή σε σύνταξη  
Δασικών χαρτών, Τεχνικός Εξοπλισμός    

20% 

Β.2 Χρόνος παράδοσης   10% 
 ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 
Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα από 100 έως 120 
βαθμούς. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο 
του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία 
του. Η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των 
σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.  

Η κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης 
προσφοράς θα γίνει με βάση τον ακόλουθο τύπο: 

Λi = 0,80 x (Βi / Βmax ) + 0,20 x (Kmin/Ki) 
όπου: 
Βmax  η μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία που έλαβε τεχνική 
προσφορά  
Βi η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς του 
συμμετέχοντος  
Kmin   η μικρότερη τιμή που προσφέρθηκε στο διαγωνισμό  
Κi η προσφερόμενη τιμή του συμμετέχοντος   

 
Συμφερότερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λi.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ  -  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ / 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
 

Ονομασία Τράπεζας: ______________________________ 
Κατάστημα: ______________________________________ 
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ. Κ - FΑΧ) ____________________ 
Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________ 
 
Προς ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ»  (ΑΚΣΣ)  
Ακαδημίας 39 ΤΚ 10672 ΑΘΗΝΑ  
                                             

                                       
Ημερομηνία:. 

ΕΥΡΩ: 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 
…… ΓΙΑ ….. ΕΥΡΩ ….. 
 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ ………  
 
[ αναγράφεται: η πλήρης επωνυμία, η διεύθυνση και το Α.Φ.Μ του 
φυσικού ή νομικού προσώπου ] ή  [ ή σε περίπτωση 
Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης αναγράφεται:  (επωνυμία 
Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης) και υπέρ των:  
α) επωνυμία 
..............οδός·.............................αριθμός.................ΤΚ..................ΑΦΜ 
β) επωνυμία 
..............οδός·.............................αριθμός.................ΤΚ..................ΑΦΜ 
γ) επωνυμία 
..............οδός.............................αριθμός.................ΤΚ..................ΑΦΜ …. 
μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης, ατομικά για καθένα από 
αυτά και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της 
ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης/  Κοινοπραξίας/Σύμπραξης,] 
 
και μέχρι του ποσού των ευρώ..........................για την καλή εκτέλεση της 
σύμβασης με τον αριθμό ...................και τον τίτλο …………..,  κατόπιν του 
διενεργηθέντος στις …….  συνοπτικού διαγωνισμού της ΑΚΣΣ  με αντικείμενο 
«................»,  συνολικής αξίας................., σύμφωνα με τη με 
αριθμό...................Προκήρυξη. 



23 

 

 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση 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, εντός πέντε (5) ημερών μετά από σχετική απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ..................   
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν 
δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυητικών που έχει καθοριστεί από το 
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α   

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1

  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: [ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 39, ΑΘΗΝΑ, 10672] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [κ. ΖΩΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ] 

- Τηλέφωνο: [2103613751] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [info@akss.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.akss.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): [71222200-2] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [100023672_admin] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 
[……] 

 

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

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 
Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

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

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2

 : 

Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρηση3

; 

 

  

  

  

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
από κοινού με άλλους4

; 

[] Ναι [] Όχι 

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

 

α) [……] 
 

 

 

β) [……] 
 

 

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

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

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

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

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων 
ΦΟΡΕΩΝ5

  

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 ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος 
ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα 
είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για 
δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει 
στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες6
 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση7· 

2. δωροδοκία8,9· 

3. απάτη10· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες11· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας12· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων13
. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου14

 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): 
[……][……][……][……]15

 

Εάν ναι, αναφέρετε16
: 

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

 

α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 

β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
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εγγράφων): 
[……][……][……][……]17

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)18; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν19

: 

[……] 
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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 ασφάλισης20, στην 
Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι 
τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη 
και δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης 
ή έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής 
απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 
αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή 
των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;21

 

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): 22

 

[……][……][……] 
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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 δικαίου23

; 

[] 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 
καταστάσεις24

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 
δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 
σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσεις25 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

-[.......................] 
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα26
; 

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:  

[..........……] 

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 
συμφερόντων27, 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 σύμβασης28

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια29

 

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 
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 

[] Ναι [] Όχι 



34 

 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση;  

 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην 
περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει 
μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

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 αναφέρονται30, 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 δωρεάν31

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα 
σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... 
[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως 
καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί 
το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου 
Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας 
προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

3 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. 

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

5  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.” 

6 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.  

7 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). 

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

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

10 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. 

11 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. 

12 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”. 

13 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.". 

14 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 ) 

15 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 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)  

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

20 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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21 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  

22 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

25 Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

27 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

28 Πρβλ άρθρο 48. 

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

30 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

31 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.  


