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Αθήνα, 7/10/2016 
Αρ. Πρωτ. 1021 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 

ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΣΠΕΤΣΩΝ»  
 
 
  

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  ΕΩΣ ΚΑΙ EΝΑ (1) ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ  

            ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:   ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ 

ΤΙΜΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ  
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:  5.000,00  €  
 
ΦΠΑ (24%):         1.200,00 € 
 
 

 

 

Η ‘‘ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ’’ (ΑΚΣΣ) με βάση 
τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της που λήφθηκαν κατά τις 
συνεδριάσεις της, στις  30 Αυγούστου και 1η  Οκτωβρίου 2016     

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  
Συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ (άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α’ 147) με 
γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε Ευρώ, για την επιλογή πιστοποιημένου 
εκτιμητή για τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης της τρέχουσας αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων του κοινωφελούς Ιδρύματος « Αναργύρειος και 
Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών» (ΑΚΣΣ) που αναλυτικά αναφέρονται στο 
Παράρτημα Γ της παρούσης, προκειμένου στη συνέχεια η ΑΚΣΣ να προβεί 
στην ασφάλισή τους. 
  

 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των Πέντε Χιλιάδων ευρώ 
(5.000,00  €) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (24%), ο οποίος 
ανέρχεται στο ποσό των Χιλίων Διακοσίων ευρώ (1.200,00€ ).  
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Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν γραπτές 
προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο 
μέχρι τις 7/11/2016,  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00 ,  στα γραφεία της ΑΚΣΣ,  οδός 
Ακαδημίας αρ. 39  - ΤΚ 10672 Αθήνα  (5ος όροφος). 
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται 
ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  υποβάλουν τον φάκελο της προσφοράς τους είτε 
ιδιοχείρως, είτε αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω 
Courier, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτός (φάκελος προσφοράς) θα 
περιέρχεται στην ΑΚΣΣ μέχρι την προαναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία  και 
ώρα υποβολής των προσφορών.  
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΑΚΣΣ  στις 09/11/2016, ημέρα 
Τετάρτη  και ώρα 12:00  
 

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στο  πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ 

(https://promitheus.gov.gr) στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΚΣΣ (www.akss.gr) και 

περίληψη αυτής θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο Τύπο.   

Αναπόσπαστα μέρη της παρούσας είναι: 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΣΣ 
  

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στον Συνοπτικό  Διαγωνισμό, μπορούν να 

λαμβάνουν γνώση των όρων της προκήρυξης και των Παραρτημάτων της  ηλεκτρονικά 

στις ανωτέρω διευθύνσεις.  

 
 
        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΤΗΣ ΑΚΣΣ 
 
 

  
 

ΝΙΚΟΣ ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ  
 
 

https://promitheus.gov.gr/
http://www.akss.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Τύπος Διαγωνισμού 
Συνοπτικός διαγωνισμός σε Ευρώ με κριτήριο 
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει 
τιμής σε Ευρώ 

Αναθέτουσα Αρχή  
‘‘ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ 
ΣΠΕΤΣΩΝ’’   

Αντικείμενο 

 Επιλογή πιστοποιημένου εκτιμητή για την σύνταξη 
έκθεσης εκτίμησης της τρέχουσας αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων της ΑΚΣΣ που αναλυτικά 
αναφέρονται στο Παράρτημα Γ της παρούσης, 
προκειμένου στη συνέχεια η ΑΚΣΣ να προβεί στην 
ασφάλισή τους. 
  
 
 

Προϋπολογισμός δαπάνης 

Πέντε Χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €) μη 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ/  
Έξι Χιλιάδες Διακόσια Ευρώ (6.200,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

Προθεσμία υποβολής 
διευκρινίσεων επί των όρων 
της διακήρυξης 

Μέχρι και την 31/10/2016, ημέρα Δευτέρα  

Καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα υποβολής προσφορών 

07/11/2016,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 

Τόπος κατάθεσης 
προσφορών  

ΑΚΣΣ , Οδός Ακαδημίας αρ. 39 Αθήνα ΤΚ 10672 
, 5ος όροφος) 

Ημερομηνία διενέργειας 
διαγωνισμού - αποσφράγιση 
προσφορών 

09/11/2016,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 

Διάρκεια ισχύος προσφορών 
Ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  
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Διάρκεια εκτέλεσης της 
Σύμβασης 

Έως και  ένα (1) μήνα από την ημερομηνία 
υπογραφής της Σύμβασης  

 
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους όρους 
της  παρούσας Προκήρυξης, όπως αυτοί αναλύονται  στα Παραρτήματα Β και Γ 
αυτής.  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B 
  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝIΣΜΟΥ  
 

1. Δικαιούμενοι συμμετοχής  
 
1.1.Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: 
 
Κάθε πρόσωπα (φυσικό ή νομικό) που ασκεί το επάγγελμα του Πιστοποιημένου 
Εκτιμητή ελεύθερα μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία της έναρξής του 
στη Διεύθυνση Τομέων Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών  και την εγγραφή του ως 
Πιστοποιημένου Εκτιμητή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών. 
 
1.2.  Για κάθε ενδιαφερόμενο, που θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό, πρέπει να 

μη συντρέχουν στο πρόσωπό του οι καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 

73 και 74  του Ν. 4412/2016. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο 

Συνοπτικό  Διαγωνισμό, μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της 

Προκήρυξης και των επί μέρους Παραρτημάτων αυτής  ηλεκτρονικά στις 

παραπάνω διευθύνσεις.  

2. Χρόνος Παράδοσης - Υλοποίησης Έργου 
Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης 
και για χρονικό διάστημα έως ενός (1) μήνα.  

 
3. Τόπος παροχής υπηρεσιών 

Για  την εκτίμηση της τρέχουσας αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ΑΚΣΣ ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να επισκεφθεί τα προς εκτίμηση ακίνητα. 
 

4. Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών. 
 
4.1 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον  διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν 
την προσφορά τους ιδιοχείρως ή αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή ή μέσω Courier στην  ΑΚΣΣ μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο 
Παράρτημα Α της παρούσας. 
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Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική Γλώσσα 
και υπογράφονται από τους συμμετέχοντες.   
 
Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν  
διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.λπ. Αν υπάρχουν διορθώσεις, 
προσθήκες κ.λπ. πρέπει αυτές να μονογράφονται από τον συμμετέχοντα.  
 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.   
 
Οι προσφορές πρέπει να αφορούν στο σύνολο του έργου. Προσφορές για μέρος 
του προκηρυσσόμενου  έργου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Οι  συμμετέχοντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με 
τη συμμετοχή τους. 

 
4.2 Η προσφορά υποβάλλεται σε έναν (1) σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 
πρέπει απαραίτητα να φέρει τα στοιχεία του αποστολέα (ονοματεπώνυμο του 
συμμετέχοντος φυσικού προσώπου ή επωνυμία εταιρείας), και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) 
του συμμετέχοντος καθώς και τις παρακάτω ενδείξεις: 
 

«ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΥ 

ΣΧΟΛΗΣ ΣΠΕΤΣΩΝ»  
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ 

ΣΠΕΤΣΩΝ (ΑΚΣΣ)    
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 09/11/2016 
 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη Γραμματεία» 

 
4.3 Ο κυρίως σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους 
ακόλουθους τρεις  (3) σφραγισμένους επιμέρους φακέλους, ήτοι:  

 
4.3.1 Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»: στον οποίο θα 
περιλαμβάνονται τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά που υποβάλλει 
υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού ο προσφέρων ήτοι: 

α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα φέρει ημερομηνία εντός 

των τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των 
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προσφορών στην οποία ο συμμετέχων  θα αναγράφει τα στοιχεία του διαγωνισμού 

και θα δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν υπάρχει σε 

βάρος του  τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική 

οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα 

με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες 

μορφές εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 73 παρ. 1 ν. 4412/2016).  

Σε περίπτωση νομικών προσώπων, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού 

αναφέρονται στα φυσικά πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο σύμφωνα 

με τα νομιμοποιητικά έγγραφα που προσκομίζουν. Ως νόμιμοι εκπρόσωποι 

νοούνται: ο Διευθύνων Σύμβουλος και  όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 

ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και ο Διαχειριστής 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.  

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ατομικά από τους ανωτέρω και ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής τους.   

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο συμμετέχων  θα 

δηλώνει:  

i) ότι δεν τελεί υπό 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 τελεί σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από 

νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 

 ii) ότι δεν έχει επιδείξει πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής και δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές και δεν έχει διαπράξει 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του.  

iii) ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος (τόσο ως προς την κύρια 

όσο και ως προς την επικουρική ασφάλιση) 

     iv) ότι ασκεί το επάγγελμα του Πιστοποιημένου Εκτιμητή ελεύθερα μετά 
πάροδο τριμήνου από την αναγγελία της έναρξής του στη Διεύθυνση Τομέων 
Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου 
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Οικονομικών  και την εγγραφή του ως Πιστοποιημένου Εκτιμητή στο Μητρώο 
Πιστοποιημένων Εκτιμητών. 

v) ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος τελεσίδικα από Ελληνική Δημόσια 

Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του ευρύτερου δημόσιου τομέα  και δεν έχει 

αποκλεισθεί η δυνατότητα συμμετοχής του σε δημόσιους διαγωνισμούς για 

υπηρεσίες ή προμήθειες 

vi) ότι οι δηλώσεις και τα δικαιολογητικά που υποβάλλει κατά τη συμμετοχή 

του στον διαγωνισμό είναι αληθείς. 

vii) ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

παρούσας προκήρυξης 

viii) ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί μειοδότης, αναλαμβάνει την 

υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση στην ΑΚΣΣ των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης που αναφέρονται στο άρθρο 8  της παρούσας. 

ix) ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικό με 
οποιαδήποτε απόφαση της ΑΚΣΣ για αναβολή ή ακύρωση  του διαγωνισμού. 

 

 

Και για την ως άνω υπεύθυνη δήλωση ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  θεώρηση του 

γνήσιου της υπογραφής του υπογράφοντος.   

 

γ) Παραστατικό εκπροσώπησης εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν με 

εκπρόσωπό τους. 

δ) Σε περίπτωση που συμμετέχουσα είναι εταιρεία,  τα νομιμοποιητικά  
της έγγραφα ,  όπως επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος 
κωδικοποιημένου καταστατικού και τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευθεί το 
καταστατικό ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για ΑΕ και ΕΠΕ), 
επικυρωμένα  αντίγραφα του καταστατικού και των τροποποιήσεών του (για 
ΟΕ και  ΕΕ),  στοιχεία και έγγραφα  από τα οποία πρέπει να  προκύπτουν  ο  
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα  υπόλοιπα  πρόσωπα  που 
έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή  τους το νομικό πρόσωπο 
και τα έγγραφα  της  νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως 
από το καταστατικό  αναλόγως με τη  νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε 
άλλου νομικού προσώπου. 

  

4.3.2. Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει την πρόταση 
προσέγγισης του έργου, η οποία θα αναφέρει συνοπτικά τον τρόπο 
με τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το 
έργο και τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσει σχετικά. Η πρόταση 
πρέπει να αναφέρει συνοπτικά: 
 τη μεθοδολογία βάσει της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο  
 τα παραδοτέα έγγραφα και  



 
 

8 

 

 το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου 
 

 
4.3.3. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει την οικονομική 

προσφορά του συμμετέχοντος. Ειδικότερα, θα  παρουσιάζει με τη μορφή πίνακα 
το ποσό έναντι του οποίου ο συμμετέχων προτίθεται να εκτελέσει το έργο, μη 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, καθώς και το συνολικό ποσό 
αυτού, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 

 
Όλες οι τιμές θα είναι εκφρασμένες σε ευρώ και θα αναγράφονται αριθμητικά και 
ολογράφως. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αναγραφών, 
υπερισχύει η τιμή που έχει αναγραφεί ολογράφως. Προσφορές στις οποίες δεν 
προκύπτει με σαφήνεια η  προσφερόμενη  τιμή, απορρίπτονται. 

 
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος 
της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας 
ισχύος της προσφοράς. 

 

Σημειώνεται ότι οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη δαπάνη 

που σχετίζεται με το έργο (αμοιβές προσωπικού, έξοδα μετακινήσεων κ.λπ.), θα 

βαρύνουν αποκλειστικά τον συμμετέχοντα. Ο αναλογών Φόρος Προστιθέμενης 

Αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει την  ΑΚΣΣ.  

Η κατακύρωση θα γίνει στο συμμετέχοντα που προσφέρει την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  της τιμής σε 

Ευρώ.   

 

Ισότιμες προσφορές θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή.  

Σε περίπτωση υποβολής ισότιμων προσφορών η ανάδειξη του Αναδόχου θα 

γίνει με κλήρωση ενώπιον της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΚΣΣ και των 

συμμετεχόντων. 

 
 

5. Η προσφορά (Τεχνική και Οικονομική) πρέπει να είναι υπογεγραμμένη σε 
κάθε φύλλο της από τον συμμετέχοντα (φυσικό πρόσωπο) ή τον  νόμιμο 
εκπρόσωπο της συμμετέχουσας εταιρείας.  

 
6. Ισχύς προσφορών  

 
Οι  προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) 
ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος ή δεν ορίζει καθόλου χρόνο 
ισχύος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η ΑΚΣΣ θα 
απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους συμμετέχοντες, πέντε (5) ημέρες πριν 
από τη λήξη ισχύος των προσφορών, αναφορικά με την αποδοχή παράτασης 
για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν 
σχετικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες. 

 
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να 
γίνεται και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο 
εφόσον αυτός το αποδεχθεί.  

 
7. Αποσφράγιση προσφορών  

Η Επιτροπή του Διαγωνισμού προβαίνει 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. 
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, σε κλειστή συνεδρίαση της 
Επιτροπής του Διαγωνισμού  ακολουθεί η αξιολόγηση των Δικαιολογητικών 
συμμετοχής, των  Τεχνικών Προσφορών και των Οικονομικών Προσφορών και η 
Επιτροπή του Διαγωνισμού καταρτίζει σχετικό πρακτικό και εισηγείται προς την 
Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΚΣΣ για τη λήψη απόφασης.   

 
8. Επιλογή Αναδόχου – κατακύρωση διαγωνισμού - Δικαιολογητικά 

κατακύρωσης 
 
8.1 Η επιλογή Αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΑΚΣΣ , μετά από 
σχετική εισήγηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού. 
 
8.2 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο συμμετέχων  στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση οφείλει, εντός προθεσμίας είκοσι  (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σ’ αυτόν της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης της ΑΚΣΣ , να 
υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΑΚΣΣ (οδός Ακαδημίας αρ. 
39 Αθήνα 5ος όροφος), τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης  
 

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 συμμετέχων δεν τελεί υπό 
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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 τελεί σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από 

νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 

 

 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 τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 

δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 

τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας , παιδική εργασία και άλλες 

μορφές εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 73 παρ. 1 ν. 4412/2016) ή για αδίκημα σχετικό 

με την επαγγελματική διαγωγή του.  

Σε περίπτωση νομικών προσώπων προσκομίζεται το ποινικό μητρώο των 

νομίμων εκπροσώπων του. 

 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) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 
οποίο  να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης  έχει  
παρέλθει τρίμηνο από την αναγγελία της έναρξης της άσκησης του επαγγέλματος 
του Πιστοποιημένου Εκτιμητή στη Διεύθυνση Τομέων Παραγωγής της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών ως την εγγραφή 
του ως Πιστοποιημένου Εκτιμητή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών. 
          8.3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκδίδονται όλα τα ανωτέρω έγγραφα ή 

πιστοποιητικά ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 

ανωτέρω, μπορεί να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του συμμετέχοντος 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, ή συμβολαιογράφου ή οιασδήποτε άλλης 

αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του. Σε κράτη - μέλη όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη δήλωση δύναται να αντικατασταθεί αυτή από υπεύθυνη δήλωση. Η αρμόδια 
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αρχή ή ο συμβολαιογράφος εκδίδει πιστοποιητικό που βεβαιώνει τη γνησιότητα της 

ένορκης δήλωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. 

8.4 Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης αποσφραγίζονται και ελέγχονται από 

την Επιτροπή του Διαγωνισμού εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 103 Ν. 

4412/2016. 

 
 
8.5 Η ΑΚΣΣ δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται 
να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική 
διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ 
αυτού του λόγου στους συμμετέχοντες. 

 

   

9. Ενστάσεις 
 

Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων έχουν μόνο οι συμμετέχοντες στον 

διαγωνισμό ή οι αποκλεισθέντες από αυτόν. Ένσταση κατά πράξης της 

Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΚΣΣ ασκείται σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από 

την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον συμμετέχοντα. 

            Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΚΣΣ, η 

οποία αποφασίζει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών μετά από την άπρακτη 

πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψή της. Για το παραδεκτό της άσκησης  

ένστασης απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης η καταβολή παραβόλου υπέρ 

του Δημοσίου ποσού ίσου με το 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το 

παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της ΑΚΣΣ, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΚΣΣ.    

 
 

10. Κατάρτιση και υπογραφή της Σύμβασης  
 
10.1 Μεταξύ της ΑΚΣΣ και του Αναδόχου στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο, 
υπογράφεται σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Τυχόν υποβολή 
σχεδίων σύμβασης από τους συμμετέχοντες μαζί με τις προσφορές τους δεν 
δημιουργεί καμία δέσμευση για την ΑΚΣΣ. 
 
Η σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 
περιλαμβάνονται στην προκήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου όπως έγινε 
αποδεκτή κατά την κατακύρωση.  
 
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, 
εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται 
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ρητά από τη σύμβαση και τα Παραρτήματά αυτής ή σε περίπτωση που 
ανακύψουν αντικρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της 
λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα προκήρυξη, η απόφαση 
κατακύρωσης και η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 
 
10.2 Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο, υποχρεούται, να καταθέσει 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, κατά την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης, για την τήρηση των όρων της σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση, 
κηρύσσεται έκπτωτος, και η ΑΚΣΣ μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση του 
έργου στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης.  
 
Η Εγγυητική Επιστολή θα πρέπει να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο πιστωτικό  
ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της 
Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα, 
ποσού ίσου με το 5% επί της συμβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α. 
 
Η εγγυητική επιστολή πρέπει να έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον ένα (1) μήνα 
μετά τη λήξη του χρόνου διάρκειας εκτέλεσης της σύμβασης. Εάν η εγγυητική 
επιστολή εκδοθεί από μη ελληνική Τράπεζα, τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη 
σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα 
συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. 

 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την 
οριστική παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση. 

 
11.   Παραλαβή έργου 

 
Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΚΣΣ συγκροτείται Επιτροπή 
Παραλαβής των υποβαλλομένων παραδοτέων από τον Ανάδοχο του έργου.  
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την Επιτροπή Παραλαβής και να 
διευκολύνει στο έργο τους το προσωπικό και τους συνεργάτες της ΑΚΣΣ  και της 
Επιτροπής Παραλαβής του έργου. 
 
Η Επιτροπή  Παραλαβής είναι αρμόδια για  την αξιολόγηση και τον έλεγχο των 
επιμέρους ενεργειών  και του συνόλου του έργου του Αναδόχου επί τη βάσει των 
σχετικών εκθέσεων – αναφορών και παραδοτέων του, συντάσσοντας σχετικά 
πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου. 
 
Η ΑΚΣΣ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο την τροποποίηση ή 
συμπλήρωση των παραδοτέων του έργου έως την οριστική παραλαβή τους από 
την αρμόδια επιτροπή.  
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Αναλυτικά ο τρόπος εκτέλεσης, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα 
περιγράφεται στη σύμβαση μεταξύ ΑΚΣΣ και  Αναδόχου.  

 
12. Τρόπος πληρωμής του Αναδόχου 

 
Η συμφωνηθείσα αμοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί  εντός δεκαπέντε (15) 
ημερών από την οριστική παραλαβή του έργου. 
Ο Ανάδοχος προκειμένου να εισπράξει την αμοιβή του υποχρεούται στην 
προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία της ΑΚΣΣ 
που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή.  
Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
σύμβασης, θα παρακρατείται ποσοστό 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. πλέον 3% για 
χαρτόσημο και  20% ΟΓΑ χαρτοσήμου, ήτοι συνολικά  0,0622% 

 
13. Διευκρινίσεις - πληροφορίες 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως (με επιστολή ή 
τηλεομοιοτυπία απευθυνόμενη προς την ΑΚΣΣ, αρμόδια η Διευθύντρια  κ. Ζωή 
Παπαδάκη, τηλ. 210 3613751 φαξ 210 3607964 )  συμπληρωματικές 
πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης μέχρι και την 
31η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα, οι οποίες παρέχονται το αργότερο δύο (2) 
ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Αιτήματα 
παροχής πληροφοριών ή/και διευκρινίσεων που υποβάλλονται μετά την 
ανωτέρω προθεσμία δεν εξετάζονται. 
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της ΑΚΣΣ  σχετικά 
με τους όρους του Διαγωνισμού.  
 

                                              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 

           ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΣΣ 

 
 AΡXONTIKO ΣΩΤ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ  551,90 τ.μ. 

 

 ΚΤΗΡΙΟ Α’                                  3.641,93 τ.μ. 

 ΚΤΗΡΙΟ Β’                                  1.893,21 τ.μ. 

 ΚΤΗΡΙΟ Γ’                                   2.139,72 τ.μ. 

 ΚΤΗΡΙΟ Δ’                                  1.893,21  τ.μ. 

 ΚΤΗΡΙΟ Ε’                                   2.139,72  τ.μ.  

 ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ                        1.062,07  τ.μ. 

 ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ                              176       τ.μ. 
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                                               --------------------     

ΣΥΝΟΛΟ                                               12.945,86  τ.μ.   

 (Δύο λεμβοστάσια, 

 αποδυτήρια γηπέδου)                   276,20 τ.μ.                                        

 ΟΙΚΙΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ                       259 τ.μ. 
 

 ΤΟΥΡΙΣΤ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ                    85 τ.μ. 

 Αποθήκη εργαλείων στο δάσος        40 τ.μ. 

 Υπαίθριο θέατρο, αποδυτήρια          72 τ.μ. 

 
 

 ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ                         9.500 στρέμματα στη Νήσο των Σπετσών       

 

 


