
[1] 
Το  παρόν  έρ γο  σ υγχρημα τοδ οτείτα ι απ ό  

το  Ταμε ίο  Α σύλο υ , Μετανάστευ ση ς  &  Ένταξης  της  Ευ ρω πα ϊκή ς  Έ νω σης
Ισ ότητα , Αλληλεγγύη , Π ροστασία 

Με  τη  σ υγχρημα τοδ ότησ η  της  Ελλάδας  κα ι της  Ευ ρωπαϊκής  Ένωση ς  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 5  

«ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
“ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ  

ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΠΟΥ∆Η (ΑΓΙΑΣΟΣ ΛΕΣΒΟΥ)”»   

ΑΔΑ: Ψ2ΣΞ6-Λ4Ξ



[2] 
Το  παρόν  έρ γο  σ υγχρημα τοδ οτείτα ι απ ό  

το  Ταμε ίο  Α σύλο υ , Μετανάστευ ση ς  &  Ένταξης  της  Ευ ρω πα ϊκή ς  Έ νω σης
Ισ ότητα , Αλληλεγγύη , Π ροστασία 

Με  τη  σ υγχρημα τοδ ότησ η  της  Ελλάδας  κα ι της  Ευ ρωπαϊκής  Ένωση ς  

 

 

 

 

 

 
   

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
ΑΣ∆ΕΝ/∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΤΑ» 
Βύρωνας Αττικής,  ΤΚ 16233 
Πληροφορίες : ΜΥ Γεραμάνης Κλεάνθης 
Τηλέφωνο : 210-7675283 
Fax : 210-7675528 
Email :  - 
 

K.A: 2018ΣΕ73720000 
ΑΛΕ: 2420989001 
Είδος Σύμβασης:  
«Παροχή Τεχνικών και Λοιπών   
Συναφών Επιστημονικών 
Υπηρεσιών»  
 
 
Αθήνα, 04 Νοε 19                         

 

 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
για τις Υπηρεσίες που αφορούν στην  

«ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  
“ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΠΟΥ∆Η (ΑΓΙΑΣΟΣ ΛΕΣΒΟΥ)”»    

 

Κριτήριο Αξιολόγησης 
ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΨΗ, ΜΟΝΟ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ημερομηνία ∆ημοσίευσης  07 Νοεμβρίου 2019,  ημέρα Πέμπτη 

Χρόνος κατάθεσης των προσφορών 
19 Νοεμβρίου 2019,  ημέρα Τρίτη 

ώρα 10:00 π.μ. 

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού 

 
736 ∆ΣΕ 

Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΤΑ Γ΄» 
Βύρωνας Αττικής 
ΤΚ 16233, Αττική 

 

Προϋπολογισμός ∆απάνης 11.111,11 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17% 

Χρόνος Υλοποίησης της υπηρεσίας Εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ  CPV 
713 20000-7 

Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών. 
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Η  ΑΣ∆ΕΝ /∆ΜΧ  

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του ν. 3548/2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του ∆ημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 68). 

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

4. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «∆ημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ». 

5. Την αριθ.158/2016 απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ 
Β’3698/16.11.2016) για την έγκριση Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του 
άρθρου 79 παρ.4 του ν.4412/2016, για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων 
των οδηγιών. 

6. Τον Ν.3861/10, «Πρόγραμμα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 
7. Την με αριθμό αναφοράς σύμφωνα με την ταξινόμηση CPV: 713 20000-7 της δημοπρατούμενης 

υπηρεσίας για την Πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου για το Έργο «Ανακαίνιση - Αναβάθμιση κτιρίου 
στη θέση Καμπούδη (Αγιάσος Λέσβου)». 

8. Τη χρηματοδότηση σε βάρος ΣΑΕ 737/2, με κωδικό 2018ΣΕ73720000, η οποία αποτελεί ανάληψη 
υποχρέωσης επί ΑΛΕ:2420989001 του συγχρηματοδοτούμενου (111) σκέλους του 
Προϋπολογισμού ∆ημοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) έτους 2019, του Ειδικού Φορέα 1011-501-
0000000  ποσού 13.000,00 € με τίτλο «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ “ΕΡΓΟ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΠΟΥ∆Η (ΑΓΙΑΣΟΣ ΛΕΣΒΟΥ)”». 

 
                      

∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
 

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ΜΟΝΟ βάσει της τιμής, για την «ΠΡΟΣΛΗΨΗ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΚΑΜΠΟΥ∆Η (ΑΓΙΑΣΟΣ ΛΕΣΒΟΥ)”», σύμφωνα με την Φ.814/179/1382230/Σ.565/17 Οκτ 19/ 
ΓΕΣ/Γ4 (∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ)/2α [Α∆Α:9Π7Κ6-Τ1Ξ και 
Α∆ΑΜ:19REQ005728545 2019-10-18) και την Φ.814/619/43904/Σ.5503/23 Οκτ 19/ 
ΑΣ∆ΕΝ/∆ΜΧ/ΓΣΕ [Α∆Α:6ΖΘΨ6-2ΘΛ], προεκτιμώμενης αμοιβής ύψους 13.000,00€, 
συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α 17% και των νομίμων κρατήσεων. 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
 
Άρθρο 1: Ορισμοί - Υπηρεσία που συντονίζει τον διαγωνισμό 
Άρθρο 2: Αντικείμενο του διαγωνισμού  
Άρθρο 3: Ενδεικτικός προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση 
Άρθρο 4: Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού 
Άρθρο 5: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης από ενδιαφερόμενους - Παροχή διευκρινίσεων 
Άρθρο 6: Έγγραφα της σύμβασης
Άρθρο 7: Περιεχόμενο προσφορών - Τρόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 
Άρθρο 8:   Γλώσσα σύνταξης προσφορών 
Άρθρο 9: ∆ικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό - Προϋποθέσεις συμμετοχής 
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Άρθρο 10: Λόγοι αποκλεισμού από συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης – Αποκλεισμός 
οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις 

Άρθρο 11: Κριτήρια επιλογής 
Άρθρο 12: Περιεχόμενο προσφορών 
Άρθρο 13: Χρόνος ισχύος προσφορών 
Άρθρο 14: Εγγυήσεις 
Άρθρο 15: Λόγοι απόρριψης προσφορών 
Άρθρο 16: Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού - Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  
Άρθρο 17: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης 
Άρθρο 18: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
Άρθρο 19: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης  
Άρθρο 20: ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης 
Άρθρο 21:  Κατακύρωση Υπηρεσίας – Σύναψη σύμβασης 
Άρθρο 22 : Ματαίωση διαδικασίας
Άρθρο 23: Ενστάσεις 
Άρθρο 24: Εκτέλεση σύμβασης: Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία – Όροι εκτέλεσης – 

Τροποποίηση – ∆ικαίωμα μονομερούς λύσης – Ολοκλήρωση σύμβασης 
Άρθρο 25: Τρόπος πληρωμής  
Άρθρο 26:  Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου 
Άρθρο 27: ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης 
Άρθρο 28: 
 

∆ημοσιότητα – ∆ημοσιεύσεις 
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Άρθρο 1: Ορισμοί - Υπηρεσία που συντονίζει τον διαγωνισμό   
 
1.1 Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας διακήρυξης, οι παρακάτω όροι 
έχουν την αντίστοιχη σημασία: 
 

 Εργοδότης ή Κύριος του έργου: ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ 
 Φορέας Κατασκευής του Έργου : Ελληνικό ∆ημόσιο/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 
 Προϊσταμένη Αρχή: ΑΣ∆ΕΝ 
 Αναθέτουσα Αρχή : ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΑΣ∆ΕΝ 
 ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία : 736 ∆νση Στρ/κων Έργων (736 ∆ΣΕ) 
 Ενδιαφερόμενος ή Οικονομικός φορέας: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση αυτών 

που προσφέρει στην αγορά εκτέλεση εργασιών, προμήθεια προϊόντων ή παροχή 
υπηρεσιών.  

 ∆ιαγωνιζόμενος ή προσφέρων: ο οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά. 
 Έγγραφα της σύμβασης: Τα περιγραφόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας έγγραφα, που μετά 

την υπογραφή της σύμβασης καθίστανται συμβατικά. 
 Επιτροπή ∆ιαγωνισμού ή Επιτροπή ή Ε∆: η Επιτροπή διενέργειας του παρόντος 

διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών. 
 Υπεύθυνη ∆ήλωση: Πρόκειται για την Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986. 
 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆): Πρόκειται για την Υπεύθυνη ∆ήλωση 

του άρθρου 79 παρ.4 του ν.4412. 
 
1.2 Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό:  ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΑΣ∆ΕΝ 
 
Πληροφορίες 
Οδός       :    Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΤΑ Γ», Βύρωνας Αττικής  
Τ.Κ.         :   16233, Αττική 
Τηλ.-(fax):    210-7675450 και 210-7675406- (2107675407) 
e-mail    :    736dse@army.gr  

 

Άρθρο 2: Αντικείμενο του διαγωνισμού 
 
2.1 Ο διαγωνισμός αφορά στην «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
“ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΠΟΥ∆Η (ΑΓΙΑΣΟΣ ΛΕΣΒΟΥ)”» και θα 
διεξαχθεί στην 736 ∆ΣΕ, στο Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΤΑ Γ΄», Βύρωνας Αττικής Τ.Κ. 16233, Αττική. 
Αναλυτική παρουσίαση του αντικειμένου του διαγωνισμού και των παραδοτέων αυτού, γίνεται στα 
λοιπά Συμβατικά Τεύχη του διαγωνισμού. 
 
2.2 Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει της τιμής, για το σύνολο της υπηρεσίας.  
  
 

Άρθρο 3: Ενδεικτικός προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση 
 

Ο προϋπολογισμός για την Παροχή Υπηρεσιών για την «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ “ΕΡΓΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΠΟΥ∆Η 
(ΑΓΙΑΣΟΣ ΛΕΣΒΟΥ)”», ανέρχεται στο ποσό των 13.000,00€, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων 
κρατήσεων, φορολογικών εισφορών και του ΦΠΑ 17%.  
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Άρθρο 4: Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού 
 
4.1 Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα της 736 ∆ΣΕ, στο Στρατόπεδο 
«ΣΑΚΕΤΤΑ Γ΄», ∆ιεύθυνση Βύρωνας Αττικής Τ.Κ. 16233, Αττική, την 19 Νοεμβρίου 2019 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών 10.00 μ.μ.) ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής.  
 
4.2 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά στο Γραφείο 
Πρωτόκολλου της 736 ∆ΣΕ ή αυτοπροσώπως στην επιτροπή διαγωνισμού, μέχρι  την 19 Νοεμβρίου 
2019  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 μ.μ. 
 
4.3 Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν γίνεται αποδεκτή 
καμία προσφορά.  
 
 

Άρθρο 5: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης από οικονομικούς φορείς - Παροχή 
διευκρινίσεων 
 
5.1 Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να παραλαμβάνουν τα έγγραφα της σύμβασης (διακήρυξη), 
σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, από την 736 ∆ΣΕ στο Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΤΑ Γ΄», Βύρωνας 
Αττικής Τ.Κ. 16233 (Αττική), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00π.μ.-14:00μ.μ. Αρμόδιος χειριστής: 
Λγος (ΜΧ) Καρτσαμπάς ∆ιονύσιος, τηλ: 210-7675452, fax: 210-7675407. 
 
5.2 Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού 
μπορούν να ζητούνται εγγράφως από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και τέσσερις (4) ημέρες πριν από 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή συγκεκριμένα μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 
2019. 
Οι πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρέχονται μέχρι τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι την 15 Νοεμβρίου 2019, εφόσον τα σχετικά 
αιτήματα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Επισημαίνεται ότι τα 
αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινίσεων που υποβάλλονται 
εκπρόθεσμα δεν θα εξετάζονται. 
 
 

Άρθρο 6: Έγγραφα της σύμβασης  
 

Τα έγγραφα της σύμβασης, είναι δε κατά σειρά ισχύος τους (σε περίπτωση ασυμφωνίας 
μεταξύ των όρων που περιέχουν) τα παρακάτω: 
 

1 Το συμφωνητικό. 
2 Η παρούσα ∆ιακήρυξη του διαγωνισμού. 
3 Η Οικονομική Προσφορά. 
4 Το Τιμολόγιο ∆ημοπράτησης  
5 Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6 Η Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου των Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.  
7 Ο Προϋπολογισμός ∆ημοπράτησης. 
8 Οι μελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την υπηρεσία και οι 
εγκεκριμένοι τεχνικοί φάκελοι, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο. 
 

 

Άρθρο 7: Περιεχόμενο προσφορών - Τρόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 
 
7.1 Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως μέσα σε σφραγισμένο 
φάκελο (κυρίως φάκελο), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

ΑΔΑ: Ψ2ΣΞ6-Λ4Ξ



[7] 
Το  παρόν  έρ γο  σ υγχρημα τοδ οτείτα ι απ ό  

το  Ταμε ίο  Α σύλο υ , Μετανάστευ ση ς  &  Ένταξης  της  Ευ ρω πα ϊκή ς  Έ νω σης
Ισ ότητα , Αλληλεγγύη , Π ροστασία 

Με  τη  σ υγχρημα τοδ ότησ η  της  Ελλάδας  κα ι της  Ευ ρωπαϊκής  Ένωση ς  

 

 

 

 
α) η λέξη «Προσφορά»,  
 
β) η επωνυμία και η ταχ.δ/νση της αναθέτουσας αρχής (πλήρης τίτλος) 

«ΑΣ∆ΕΝ/∆ΜΧ  ∆ιεύθυνση Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΤΑ Γ΄», Βύρωνας Αττικής Τ.Κ. 16233,  Αττική» 
 

γ)  ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της ∆ιακήρυξης, 
 
δ) η ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού,  
 

            ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα, δηλαδή η επωνυμία, η δνση, ο αρ. 
τηλέφωνου, Τηλεομοιοτυπίας (Fax), και η ηλεκτρονική διεύθυνση (email). Σε περίπτωση ένωσης 
οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μελών, καθώς και τα 
στοιχεία του εκπρόσωπου της.     

 
7.2 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 
 
 α) Ξεχωριστό σφραγισμένο (υπό) φάκελο, με την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής» 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης, 

 
 β) Ξεχωριστό σφραγισμένο (υπό) φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο 
οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12, της παρ. Α 5 
της παρούσας διακήρυξης. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου 
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν 
τον κυρίως (υπό) φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. Στα περιεχόμενα της Τεχνικής προσφοράς δεν 
πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Ενδεχομένη εμφάνιση 
οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.    

 
 γ)   Ξεχωριστό σφραγισμένο (υπό) φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο 
οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, η οποία θα πρέπει να συνταχθεί και να 
περιέχει τα οριζόμενα στο άρθρο 12 Β της παρούσας διακήρυξης, με ποινή αποκλεισμού σε 
αντίθετη περίπτωση.   
 

Οι ως άνω ξεχωριστοί (υπό) σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου της παρ. 7.1 του παρόντος άρθρου. 
 
7.3 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία σύναψης της παρούσας δημόσιας 
σύμβασης υπηρεσίας, πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά, εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης.  
 
7.4 Οι προσφορές υποβάλλονται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισμού την ημέρα και 
την ώρα που αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας είτε με αποστολή τους (ταχυδρομική ή άλλη) 
στο γραφείο πρωτοκόλλου της 736 ∆ΣΕ, στο Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΤΑ Γ΄», ∆ιεύθυνση Βύρωνας 
Αττικής Τ.Κ. 16233, Αττική, πριν από την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των 
προσφορών. 
 
7.5 Προσφορές που περιέρχονται στην 736 ∆ΣΕ, με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται 
στην αρμόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισμού προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται στο άρθρο 
4 της παρούσας για την αποσφράγιση. 
 
7.6 Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία 
στην αρμόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισμού, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την 
ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει 
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εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων 
ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο 
της αρμόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την 
κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 
 
7.7 Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.  
 
7.8 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
 
7.9 Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
 

Άρθρο 8: Γλώσσα σύνταξης προσφορών 
 
8.1 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
 
8.2 Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188). 
 
8.3 Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και 
που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 
επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική 
υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την 
έννοια των άρθρων 454 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονομίας και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε 
από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
 
8.4 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού 
που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από 
το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από 
το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-
61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 
Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 
 
8.5 Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
 
8.6 Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία 
των προαναφερόμενων) μπορεί να υποβληθεί σε πρωτότυπη μορφή σε ξένη γλώσσα, αλλά να 
συνοδεύεται οπωσδήποτε από την επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, όπως στην παρ. 3 
του παρόντος άρθρου.   
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Άρθρο 9: ∆ικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό – Προϋποθέσεις συμμετοχής 
 
9.1 Προσφέροντες στον διενεργούμενο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να είναι όλα τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που 
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω υπηρεσίας και να 
έχουν όλες τις κατά Νόμο δικαιοδοσίες για τη σύνταξη των απαιτούμενων φακέλων αδειοδοτήσεων, 
σύμφωνα με την Περιγραφή Αντικείμενου των Παρεχόμενων Υπηρεσιών, τον Π/Υ και την κείμενη 
Νομοθεσία.  
 
9.2 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για κάθε υποχρέωση 
που απορρέει από τη σύμβαση ή από το νόμο. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην 
ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
9.3 Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλουν προσφορά. Εφόσον μια ένωση καταστεί ανάδοχος, υποχρεούται να συσταθεί ως 
Κοινοπραξία μετά την κοινοποίηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, πάντως πριν την 
υπογραφή του έγγραφου συμφωνητικού.  
 
 

Άρθρο 10: Λόγοι αποκλεισμού από συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης – 
Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις 
 
10.1 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία 
σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύει, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 80 
του ν. 4412/2016 (άρθρο 73 του ν.4412/2016), ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο 
τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους: 
 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην 
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία 
κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48), 
 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 
2002/475/∆ΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ 
L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
 

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 
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δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  
 

στ)  παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/∆ΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215). 

 
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 

βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
 

 αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

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

 
10.2 Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 
φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 
 
 α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και 

 
 β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν 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. 
 
10.3 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα, εάν μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση 
των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016. 
 
10.4 Για τους λόγους αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας σύμβασης που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται 
κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παρ. 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.   
 
10.5 Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016 η ποινή του αποκλεισμού, αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
 
Άρθρο 11: Κριτήρια επιλογής 
 
11.1 Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν, επί ποινής αποκλεισμού, τα κριτήρια επιλογής 
που ορίζονται στο παρόν άρθρο ώστε να διασφαλίζεται ότι διαθέτουν τις εκ του νόμου απαιτούμενες 
προϋποθέσεις για την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης. 
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11.2 Οι ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς όσον 
αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, είναι να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος 
εγκατάστασής τους. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλότητας απαιτείται 
πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η 
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.  
 
11.3 Οι ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς όσον 
αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, είναι να διαθέτουν τους αναγκαίους 
ανθρώπινους πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο 
ποιότητας. Για την απόδειξη των παρακάτω αναφερόμενων απαιτήσεων τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συνυποβάλουν τα κάτωθι έγγραφα:  
 

1. Να έχουν εμπειρία στο σχεδιασμό ανάλογης κλίμακας υπηρεσιών, κατά την 
τελευταία δεκαετία (2009 έως 2018). Προϋπόθεση για την τεκμηρίωση της προαναφερόμενης 
εμπειρίας, αποτελεί η υποβολή αντιγράφου μίας τουλάχιστον σύμβασης ή βεβαίωσης ανάλογης 
παροχής υπηρεσιών. 

 
2. Η Ομάδα Έργου του υποψήφιου οικονομικού φορέα, θα πρέπει να περιλαμβάνει το 

αναγκαίο/απαραίτητο κατά ειδικότητα προσωπικό. 
 
 

Άρθρο 12: Περιεχόμενο φακέλων προσφορών 
 
Α. ΦΑΚΕΛΟΣ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

 
 Κάθε προσφέρων που λαμβάνει μέρος στον παρόντα διαγωνισμό, οφείλει να προσκομίσει 

εντός του ξεχωριστού σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 
επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα έγγραφα:  
 
Α.1  ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
 

Κάθε οικονομικός φορέας που λαμβάνει μέρος στον παρόντα διαγωνισμό, οφείλει να 
προσκομίσει εντός του ξεχωριστού σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
επί ποινή αποκλεισμού  
 
A.1.1 Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου 
 

Θα αναφέρει τα παρακάτω: 
 

  α) Πλήρη περιγραφή των προαναφερόμενων υπηρεσιών.   
 

β)  Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης για τους οποίους έλαβε γνώση του αντικειμένου της παρεχόμενης υπηρεσίας όπως αυτό 
περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της παρούσης και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους 
της διακήρυξης.  

 
γ)  Τον χρόνο ισχύος της προσφοράς. 
 

  Κατά την υποβολή αποκλειστικά της τεχνικής προσφοράς από τον Οικονομικό 
Φορέα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του, που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Στην 
περίπτωση αυτή καταθέτουν Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρουν τους λόγους για τους 
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οποίους τα συγκεκριμένα στοιχεία είναι εμπιστευτικά. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τα τεχνικά ή 
εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.  
 
A.1.2 Σύσταση της Ομάδας Υπηρεσίας 
 

  Τη σύσταση της Ομάδας Έργου, με ιδιαίτερη αναφορά στα προσόντα των στελεχών της 
ομάδας έργου. Θα συμπληρώνεται πίνακας όπου για κάθε στέλεχος της ομάδας έργου θα δίνεται το 
ονοματεπώνυμο, η ειδικότητα, η βαθμίδα εκπαίδευσης και η εμπειρία σε έτη. Επίσης, θα 
προσδιορίζεται το στέλεχος που θα είναι ο Συντονιστής/Υπεύθυνος της ομάδας έργου. 

 

Α/Α Εταιρεία 
Ονοματεπώνυμο 
Μέλους Ομάδας 

Έργου 
Ειδικότητα 

Βαθμίδα 
Εκπαίδευσης 

Εμπειρία σε έτη 

     

     

   

         

         

         

 
Α.2 Τρόπος υποβολής εγγράφων των φακέλων «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής» και 
«Τεχνική Προσφορά»:   
 
 α)  Οι Υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι πρωτότυπες.  
 
 
Β. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
 
 Στον ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του προσφέροντα. Η οικονομική προσφορά, θα δίδεται σε 
ευρώ (€) και θα αναφέρεται η τιμή χωρίς ΦΠΑ. Η προσφορά κατατίθεται για το σύνολο της 
υπηρεσίας.  
 
  Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα του διαγωνιζόμενου φυσικού ή 
νομικού προσώπου και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του. Επίσης, ισχύουν τα ακόλουθα: 
 

 Όλες οι τιμές στην προσφορά, καθώς και ο συνολικός Π/Υ προσφοράς, συμπληρώνονται 
ολογράφως επί ποινή απαράδεκτου. Αριθμητική μόνο αναγραφή στην προσφορά δεν λαμβάνεται 
υπόψη.    
 

 ∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
 

 Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίδεται ανά μονάδα. Στη τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ 
τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για 
παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας στο τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα 
της σύμβασης.  
 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
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 Εφόσον ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής, ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην 
περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της επιτροπής 
διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 
 

 Στην τιμή αυτή είτε αναφέρεται είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, όλες οι κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ που βαρύνει την 
Στρατιωτική Υπηρεσία (ΣΥ).  
 
Αποκλείονται από το διαγωνισμό προσφορές στις κάτωθι περιπτώσεις: 

 ∆εν γίνονται δεκτές οι με ποινή αποκλεισμού εναλλακτικές προσφορές. 
 
 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών ή αποκρούει τους όρους της παρούσας  

∆ιακήρυξης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ∆ιευκρινήσεις δίνονται από τον οικονομικό φορέα μόνο, 
όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτή. Από 
τις διευκρινήσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.    
  

 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 

 Προσφορές για μέρος της ζητούμενης εργασίας που προκηρύχθηκε θα απορρίπτονται ως 
Απαράδεκτες 
 

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

Άρθρο 13: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
13.1 Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για έξι (6) μήνες 
από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
 
13.2 Προσφορά που ορίζει  χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στο παρόν 
άρθρο απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη.  
 
13.3 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα 
να παρατείνει την ισχύ της. Η παράταση μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστημα ίσο με την ανωτέρω αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Για τους οικονομικούς 
φορείς που αποδέχονται την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές 
ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 4412/2016. 
 
13.4 Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την 
κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, 
ο προσφέρων χάνει κάθε δικαίωμα για κατακύρωση.      
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Άρθρο 14: Εγγυήσεις 
 
14.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ    
  

∆εν έχει προβλεφθεί. 
 

14.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ1 
 

1) Ο Ανάδοχος, πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, οφείλει να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α2, ήτοι στο ποσό των 555,55€ και κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης:  

  
 α)  Εκδίδεται είτε από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη 

της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Σ∆Σ η οποία κυρώθηκε 
με το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό, είτε από το 
Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού3. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης εγγραφών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ή τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά την διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ 
ού η εγγύηση, οικονομικό φορέα και   

        
 β) Πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον σε ποιον απευθύνεται και 

επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης4.  
 
2) Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 

μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον μέχρι 
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης5. 

 
3) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει υπέρ του κυρίου του έργου, η με αιτιολογημένη 
απόφαση του Προϊσταμένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της 
έκπτωσης του αναδόχου6. 

 
4) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του 

συνόλου του προϊόντος και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλόμενους. Εάν στο Πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση 
κατά προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.      
 
14.3 Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητι-
κές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους7. 

14.4 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει 
απαραίτητα να αναφέρουν όσα αναφέρουν και οι εγγυήσεις συμμετοχής με τις εξής 
διαφοροποιήσεις:  

α)  ∆εν απαιτείται αναφορά στο Αρ. Πρωτοκόλλου της σχετικής ∆ιακήρυξης και την 
ημερομηνία του ∆ιαγωνισμού.   

β) Θα αναφέρουν την προς παροχή υπηρεσία.  
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γ) Όσον αφορά στον χρόνο ισχύος, αυτός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος του συμ-
βατικού χρόνου παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή υπο-
χρεούται στην παραλαβή, κατά  δύο (2) μήνες.    

 

Άρθρο 15:  Λόγοι απόρριψης προσφορών 
 

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:  

 
α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 7, 8, 12, 13, 16, 18 και 19  της παρούσας 

διακήρυξης ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της 
προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. 

 
β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 18 της 
παρούσας διακήρυξης, κατόπιν ενημέρωσης της επιτροπής διαγωνισμού. 

  
γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, 
σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης. 

 
δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.  
 
ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές. 
 
στ) Προσφορά υπό αίρεση. 
 
ζ) Προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής ή αποκρούει τους όρους ∆ιακήρυξης.  
  
θ) Η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 

έγγραφα της παρούσας διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύμβασης. 
 
 

Άρθρο 16:  Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού - Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
 
16.1 Η αρμόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 
των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 4. Η αποσφράγιση διενεργείται 
δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι 
οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 
υποβλήθηκαν από αυτούς. 
 
16.2 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική 
προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς 
και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε 
ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, 
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προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή κατόπιν 
σχετικής πρόσκλησης των διαγωνιζόμενων που δικαιούνται να παρευρεθούν.   
 
16.3 Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 
σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη 
των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών 
με βάση το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης.  
 
16.4 Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά 
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την Επιτροπή σε σχετική πρόσκληση. Για όσες 
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια των παρ. 16.2 και 16.3 οι 
φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται και ο προσφέρων 
αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας. 
 
16.5 Η επιτροπή αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα στην Αναθέτουσα Αρχή, την αποδοχή ή 
απόρριψή τους, την κατάταξή των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο της 
πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της τιμής και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου. 
 
16.6. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών 
και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού. 
 
16.7. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 
 
16.8 Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισμού, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες 

 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016, 

καθώς και το άρθρο 23 της παρούσας διακήρυξης. 
 
 

Άρθρο 17: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης  
 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ∆ιαγωνισμού με κριτήριο την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ΜΟΝΟ βάσει της τιμής. Η προσφορά 
υποβάλλεται για το σύνολο της εργασίας. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς βάσει της τιμής αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, 
σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους. 
  
 Η κατακύρωση γίνεται στο διαγωνιζόμενο, η προσφορά του οποίου ανταποκρίνεται στους 
όρους και στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της παροχής υπηρεσιών και είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. 
 
 

Άρθρο 18: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
 
18.1 Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή 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 
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διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί από 
την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
18.2 Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις 
πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση σύμφωνα με 
το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως 
συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της 
διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή 
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 
 
18.3 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες 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 ή 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 πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη 
προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 
 
18.4 Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα, σύμφωνα με τις 
παραγράφους του παρόντος άρθρου και τις παρ. 1 έως 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, είναι 
υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω 
ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 
 
 

Άρθρο 19: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης  
 
19.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την έκδοση της σχετικής απόφασης, η 
αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 20, ως 
αποδεικτικά στοιχεία όσων δηλώθηκαν με τις υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 12 
της παρούσας.  
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, στο εξωτερικό μέρος 
του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 
 
         Α) η λέξη ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
         Β) η ονομασία της Αναθέτουσας Αρχής στην οποία κατατίθενται, 
 
         Γ) ο τίτλος της υπηρεσίας και 
 
         ∆) τα στοιχεία του αποστολέα (του προσφέροντα) (επωνυμία, τηλ. επικοινωνίας, fax  και email) 
και ο φάκελος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή ∆ιαγωνισμού. 
 
19.2 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. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016. 
 
19.3 Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 12 είναι ψευδή ή ανακριβή ή αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν 
υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
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παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως 
και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 10 ή η 
πλήρωση των απαιτήσεων των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 11, ο 
προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η διαδικασία επαναλαμβάνεται με τον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της τιμής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις των διατάξεων των παρ. 3, 4 
και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016. 
 
19.4 Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι 
πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 12, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων 
μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την 
αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 20.   
 
19.5 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή ∆ιαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική 
Επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού 
αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παρ. 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 
του ν. 4412/2016, είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 
δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 21 της παρούσας 
διακήρυξης. 
 
19.6 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές μπορούν να λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016. 
  
 

Άρθρο 20: ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης 
 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (Προσωρινό Ανάδοχο), να υποβάλλει 
εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών, ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών 
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των 
δικαιολογητικών του άρθρου 12 της παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχεία για την μη συνδρομή του 
λόγω αποκλεισμού και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. Τα δικαιολογητικά τα 
οποία πρέπει να προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα ακόλουθα:    
 
20.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται 
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν 
από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από όπου να προκύπτει ότι ο 
οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ.1 του 
άρθρου 10 της παρούσας διακήρυξης. 
Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι: 

- φυσικά πρόσωπα 
- διαχειριστές ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ 
- διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ΑΕ 
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

 
20.2 Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει 
ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
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20.3 Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να 
προκύπτει ότι, κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, είναι ενήμεροι 
ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, ως εξής:  
 

 Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν. 
 Οι ομόρρυθμες  (ΟΕ)  όλων  των  μελών και του προσωπικού. 
 Οι ετερόρρυθμες εταιρείες  (ΕΕ)  μόνο  των ομόρρυθμων  μελών και του προσωπικού. 
 Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ) των 

διαχειριστών και του προσωπικού. 
 Οι  Ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) μόνο για το προσωπικό που απασχολούν.  

 
Αν 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. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τα ανωτέρω 20.1, 20.2 και 20.3 έγγραφα, το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, έκδοσης μετά την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης 
για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
 
20.4 Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να 
πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους και να είναι σε ισχύ κατά την 
ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
 
20.5 Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 10.3 και 10.5 της παρούσας διακήρυξης.  
 
20.6 Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, δηλαδή: 1) ΦΕΚ ή πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ με την 
αναλυτική ισχύουσα εκπροσώπηση και γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου πριν 
από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης (για νομικά πρόσωπα), 2) 
ταυτότητα και γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης (για φυσικά πρόσωπα).  

Προκειμένου περί αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου υποβάλλονται τα αποδεικτικά 
έγγραφα νομιμοποίησης, που όμως εκδίδονται από τη χώρα εγκατάστασής τους. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
 
20.7 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση, καθώς και τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία θα έχουν συνταχθεί και υπογραφεί μετά 
την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ: 
 
             α) Ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της ένωσης ότι 
αποδέχονται την από κοινού εκτέλεση της σύμβασης και την αλληλέγγυα ευθύνη εις ολόκληρο, η 
οποία εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Στο συμφωνητικό θα πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αμοιβής μεταξύ τους) του κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  
 

β) Συμβολαιογραφική πράξη σε περίπτωση διορισμού κοινού εκπροσώπου των 
μελών της ένωσης. 
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20.8 Τρόπος υποβολής εγγράφων των φακέλων «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης»: 
 

Οι Υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι πρωτότυπες και θα φέρουν θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής. Οι ημερομηνίες θεώρησης γνησίου υπογραφής πρέπει να είναι μετά την ημερομηνία 
αποστολής της πρόσκλησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων ημεδαπών, αυτά 
πρέπει να είναι ευανάγνωστα  και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. 

Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων αλλοδαπών εγγράφων, αυτά πρέπει να είναι 
ευανάγνωστα, να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν 
επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 
 
 

Άρθρο 21: Κατακύρωση – Σύναψη σύμβασης 
 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισμού με γνωμοδότησή της προς την αναθέτουσα αρχή που αποφασίζει 
σχετικά, μπορεί να προτείνει:   
 

α) Την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη την ποσότητα που προσφέρει ο 
διαγωνιζόμενος.   

 
β) Την ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων 

και των Τεχνικών Προδιαγραφών. 
 
γ) Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισοτίμων προσφορών. 

 
21.1 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών 
σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο. 
 
21.2 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα 
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 
 Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:  
 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες 
διατάξεις ενστάσεων και  

 
β) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 

τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 
 
21.3 Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση να προσέλθει για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδικής πρόσκλησης. 
 
21.4 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 
να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση της τιμής. Αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 22. 
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Άρθρο 22: Ματαίωση διαδικασίας 
 
22.1 Η Αναθέτουσα Αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη της Επιτροπής 
∆ιαγωνισμού, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
 

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω 
απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και της παρούσας διακήρυξης ή  

β) αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού. 
 
22.2 Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού, στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
 
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 

άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την 
αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,  

 
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  
 
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
 
ε) στην περίπτωση που λήξει το ανώτατο όριο χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, σύμφωνα και με την παρ. 4 του άρθρου 97 του ν. 4412/2016,   
 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας 

ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
 
22.3 Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού, να ακυρώσει 
μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
 
22.4 Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με 
τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
 
 

Άρθρο 23: Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης (άρθρο 127 του Ν. 4412/16)  
 
23.1 Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που 
εντείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της 
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες δημοσίευσης και της υποβολής των 
προσφορών. 
 
23.2 Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα.  
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23.3 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από αυτή και 
αποφασίζει κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου Τεχνικού Συμβούλιου Έργων εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά 
μέσα. Σε περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή 
αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία των προσφορών. Με την άπρακτη 
πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
 
23.4 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή υπουργική 
απόφαση. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
23.5 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιοδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους  
λόγους πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 
 
23.6 Οι ενστάσεις κοινοποιούνται επί ποινή αποκλεισμού, από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του 
οποίου στρέφονται και το αντίστοιχο αποδεικτικό αποστέλλεται σε φυσική μορφή στην Αναθέτουσα 
Αρχή. 
 
23.7 Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται ως μη 
υποβληθείσες.  
 
 

Άρθρο 24: Εκτέλεση σύμβασης: Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία – Όροι 
εκτέλεσης – Τροποποίηση – ∆ικαίωμα μονομερούς λύσης – Ολοκλήρωση σύμβασης 
 
24.1 Μετά την έγγραφη ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού, καταρτίζεται από 
την υπηρεσία η σχετική σύμβαση η οποία υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  
 
24.2 Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα µε τις διατάξεις του ν.4412/2016 και τους όρους της 
διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων σύμβασης που τη συνοδεύουν. 
 
24.3 Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν :  
 
 24.3.1 - του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
  - του ν. 4412/2016 «∆ημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
  - του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και 
του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» 8 
  - του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών 
συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 
  - του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
  - του ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ημοσίου Τομέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 
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  - του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
  - του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,9 
  - του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ημοσίων Συμβάσεων…», 
  - του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις», 
  - των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α 
του άρθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων έργων» (Κ∆Ε), 
  - του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του ∆ημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
  - του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις” 
  - του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )10 
  - του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία”, 
  - της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
  - συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας 
 
 24.3.2 Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα 
στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών 
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του ∆ημοσίου 
ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα  ‘’∆ικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, 11, καθώς και η 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 
1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.  
 
  Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
 
 24.3.3  Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις12, καθώς 
και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.∆., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που 
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά.  
 
 24.3.5 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των 
όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να 
προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την 
ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 
 
24.4 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις 
ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. Η αθέτηση της ανωτέρω υποχρέωσης 
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συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 6 του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.  
 
24.5 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε 
οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 132 του ν.4412/2016 και αφορούν 
δημόσιες συμβάσεις παροχής τεχνικών υπηρεσιών. Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 
132 του ν.4412/2016 γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου και απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής.  
 
24.6 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγέλλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: α) η σύμβαση έχει υποστεί 
ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016, β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια 
από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 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 ∆ικαστηρίου 
της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 
24.7 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  
 

α) Όταν οι παρεχόμενες υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση 
διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που 
κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την 
περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη. 

 
β) Όταν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες 

πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την σύμβαση και  υπογραφεί το πρωτόκολλο παραλαβής 
σύμφωνα με το άρθ. 219 του Ν. 4412. 

 
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις και 
 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
 
 

Άρθρο 25: Τρόπος πληρωμής 
 
25.1 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο 
άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή της παροχής υπηρεσιών θα γίνεται σε EURO 
 
25.2 Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια Υπηρεσία.  
 
25.3 Στη συμβατική αξία της παροχής υπηρεσίας γίνονται οι κρατήσεις που προβλέπονται από το 
νόμο, περιλαμβάνονται οι φορολογικές εισφορές καθώς και ο αναλογών ΦΠΑ.   
 
 

Άρθρο 26: Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου 
 
26.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του 
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:  
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α) αν δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που 
ορίζεται στη σχετική ειδική πρόσκληση  

 
β) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών:  
 

αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 
συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις και 

 
ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 

λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεω.ν 
 

26.2 Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
σύμβαση όταν: 
 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία 

υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν 
την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
 
26.3 Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 
συμβάσεων υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016 κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 αυτού. 
 

Άρθρο 27: ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης 
 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 26 και 28 της παρούσας διακήρυξης, να υποβάλει προσφυγή για 
λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. 
Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 

 

Άρθρο 28: ∆ημοσιότητα – ∆ημοσιεύσεις 
 

Η παρούσα διακήρυξη είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο, καθόσον δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις 
του εδαφίου 4, της παραγράφου 4, του άρθρου 2 του Ν.3861/10. 
 

Βύρωνας, 06 Νοεμβρίου 2019 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
ΤΟ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 
Ο 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
   
   

Κων/νος Σπαγκούρος Φίλιππος Παπαδόπουλος  Φίλιππος Παπαδόπουλος 
Ανχης (ΜΧ) Προϊστάμενος Τ.Μ.  Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ) 
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1 ∆εν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των 20.000 ευρώ, 
εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (αρθ.72 παρ. 1 περ. β) εδ. τρίτο του ν. 4412/2016). 

2 Άρθρο 72 παρ. 1 περ. β’ εδάφιο πρώτο του ν.4412/2016. 

3 Άρθρο 72 παρ. 3 του ν. 4412/2016.  

4 Άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης μπορούν να συντάσσονται και 
με βάση τα τυποποιημένα υποδείγματα Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης που έχουν εκδοθεί από την ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Πρβ. 
Κατευθυντήρια Οδηγία 12 ΕΑΑ∆ΗΣΥ, με Α∆Α : 7ΕΩ5ΟΞΤΒ-ΗΞΘ). 

5 Άρθρο 19 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (άρθρο 254 παρ. 5 για τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ του ως άνω νόμου). 

6 Άρθρο 72 παρ. 1 περ. β’ εδάφιο έκτο του ν. 4412/2016. 

7 Άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016. 
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ΥΠΟΕΡΓΟ 5: «Πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου για το  
  το Έργο “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
  ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΠΟΥ∆Η  
  (ΑΓΙΑΣΟΣ ΛΕΣΒΟΥ)”» 
 

736 ∆ΝΣΗ ΣΤΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
 

ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
 1. Στην θέση Καμπούδη (Αγιάσος – Λέσβου) πρόκειται να γίνει ανακαίνιση 
– αναβάθμιση κτιρίου, για τη δημιουργία ∆ομής ασυνόδευτων ανηλίκων.  
 
 2. Πριν την υλοποίηση της μελέτης που συντάχθηκε από εξωτερικό 
μελετητή επ΄ ωφελεία της Υπηρεσίας, για την εκτέλεση των ως άνω εργασιών είναι 
απαραίτητο να συνταχθούν σχετικοί φάκελοι αδειοδοτήσεων από τους κατ΄ 
αρμοδιότητα εμπλεκόμενους φορείς (Υπηρεσία ∆όμησης, ∆νση Περιβάλλοντος 
κλπ). 
 
 3. Με την παρούσα σύμβαση ανατίθεται σε Τεχνικό Σύμβουλο η σύνταξη 
των ανωτέρω φακέλων προκειμένου οι εργασίες που περιγράφονται στη μελέτη, 
αντίγραφο της οποίας θα παραδοθεί στον ανάδοχο του έργου, να τύχουν της 
απαιτούμενης αδειοδότησης (λήψη Οικοδομικής Άδειας), για την απρόσκοπτη 
εκτέλεσή τους. 
 
 4. Συγκεκριμένα ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να προβεί, στη σύνταξη 
όλων των φακέλων - υποφακέλων, που θα απαιτηθούν για την έκδοση 
αδειοδοτήσεων από τους εμπλεκόμενους φορείς (Υπηρεσία ∆όμησης, ∆νση 
Περιβάλλοντος, Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο, ΕΦΑΛΕΣ, Πυροσβεστική Υπηρεσία, 
κλπ), σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, με σκοπό την έκδοση οικοδομικής 
αδείας για το έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΚΑΜΠΟΥ∆Η (Αγιάσος Λέσβου)». Κατάθεση των ανωτέρω φακέλων με πληρότητα 
στους κατ΄ αρμοδιότητα φορείς. Παρακολούθηση της πορείας έκδοσης των 
απαραίτητων αδειοδοτήσεων και συμπλήρωση - διόρθωση (εάν απαιτηθεί) των 
φακέλων - υποφακέλων, σύμφωνα με τις υποδείξεις των φορέων. Κατ’ ελάχιστον 
και όχι περιοριστικά, θα προβεί στα παρακάτω : 
 
  α. Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για την αποσαφήνιση του 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος και της ύπαρξης ή μη διαιρεμένων ιδιοκτησιών. 
 
  β Σύνταξη διαγράμματος κάλυψης για τη διαπίστωση της τήρησης 
των οριζομένων στο ΓΟΚ. 
 
  γ. Σύνταξη φακέλου αρχιτεκτονικής αποτύπωσης. 
 
  δ. Έλεγχο στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού (Φ.Ο.) του 
κτηρίου/ων και υποβολή προτάσεων για την αποκατάσταση της στατικής του/ς 
επάρκειας και ενίσχυση του Φ.Ο. σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί. Σύνταξη 
φακέλου για την στατική επάρκεια, συμπεριλαμβανομένου και των απαιτούμενων 
εργαστηριακών ελέγχων. 
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  ε. Έλεγχος και πρόταση επαύξησης της ενεργειακής απόδοσης 
του/ων κτηρίου/ων με παράλληλη σύνταξη φακέλου. 
 
  στ. Σύνταξη φακέλου παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας. 
 
  ζ. Σύνταξη φακέλου ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων 
(ύδρευση, αποχέτευση, θέρμανση, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, κλπ). 
 
  η. Οιουδήποτε άλλου φακέλου και στοιχείων (που πιθανόν 
απαιτούνται), για τη λήψη των τελικών εγκρίσεων και αδειών, από τους αρμόδιους 
προς τούτο φορείς. 
 
  θ. Κατάθεση φακέλων για την εξασφάλιση προεγκρίσεων από 
εμπλεκόμενους φορείς (Εφορεία Αρχαιοτήτων και Νεοτέρων Μνημείων, Συμβούλιο 
Αρχιτεκτονικής κλπ). 
 
  ι. Κατάθεση όλων των παραπάνω αναφερομένων καθώς και τυχόν 
πρόσθετων απαιτήσεων της Υπηρεσίας ∆όμησης και παρακολούθηση της 
πορείας, προκειμένου να ληφθεί η απαραίτητη Οικοδομική Άδεια. 
 
 5. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει τακτοποίηση τυχόν αυθαιρεσιών 
εντός του οικοπέδου, που ενδέχεται να διαπιστωθούν από τη σύνταξη του 
διαγράμματος κάλυψης, αλλά καλύπτει οποιαδήποτε παρατήρηση από τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες για διόρθωση και συμπλήρωση του φακέλου αδειοδοτήσεων. 
 
 6. Το σύνολο των φακέλων, με τη λήψη της Οικοδομικής αδείας, πρέπει 
να παραδοθούν σε ψηφιακή (*. pdf) και αναλογική μορφή στην Υπηρεσία.  
 
 7. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
 
  Για την σύνταξη των απαραίτητων φακέλων να ληφθούν υπ΄ όψη όλοι 
οι κανονισμοί και οι αποφάσεις - διατάξεις που ισχύουν για τα κτιριακά έργα καθώς 
και οποιαδήποτε ειδική νομοθεσία διέπει το συγκεκριμένο έργο  - ακόμα και αν δεν 
μνημονεύεται στο παρόν- όπως παρακάτω : 

 Ισχύοντες Κανονισμοί και Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από 

Οπλισμένο Σκυρόδεμα (ΕΚΩΣ 2000) που εγκρίθηκε με την αριθμ. ∆17α/116/ΦΝ, 
429/18-10-2000 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. και ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονι-
σμός-ΕΑΚ 2000, όπως διορθώθηκαν το 2003 – (ΦΕΚ 1306 Β/12-9-03 και 781 
Β/18-6-03 αντίστοιχα). 

 Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (ΦΕΚ 
381/Β/24-3-2000), καθώς και οι αποφάσεις και εγκρίσεις, που αναφέρονται σε ειδι-
κές κατασκευές, σε εγκρίσεις σιδηρού οπλισμού και λοιπών υλικών, σε εγκρίσεις 
συστημάτων προέντασης κ.λπ. 

 Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97) 
όπως ισχύει σήμερα. 

 Ο Κανονισμός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. 
 Οι Κανονισμοί ∆ιάθεσης Λυμάτων, Ακαθάρτων και Όμβριων. 
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 Οι Κανονισμοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων. 
 Οι Κανονισμοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων. 
 Οι Ευρωκώδικες σε θέματα που δεν καλύπτονται από τους παρα-

πάνω κανονισμούς και αποφάσεις. 
 Τα νέα αναλυτικά Τιμολόγια διαφόρων κατηγοριών εργασιών (Η/Μ 

κ.λπ.) καθώς και τα αντίστοιχα Περιγραφικά Τιμολόγια. (ΦΕΚ 363 Β/19-2-13). 
 Ο Ισχύων Κτηριοδομικός Κανονισμός. 
 Οι κανονισμοί που αναφέρονται στην Αναλυτική Περιγραφή Αντικει-

μένου των Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που θα 
ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της ∆ιακήρυξης της ∆ημοπρασίας. 

 Οι Ε.Τ.Ε.Π (ΦΕΚ 2226 Β/30-7-12). 
 Οι ισχύουσες διατάξεις (Νόμοι, Αποφάσεις, ∆ιατάγματα κλπ) περί 

διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. 
 Κάθε άλλος Νόμος, Κανονισμός ή διάταξη εν ισχύ, που αναφέρεται 

στην παρεχόμενη Υπηρεσία. 
 
 8. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
  Το σύνολο των προαναφερόμενων Υπηρεσιών θα ολοκληρωθεί σε 
εκατόν πενήντα (150)  ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης. 
  Οι απαιτούμενες από τις Αρμόδιες Αρχές (Πυροσβεστική, ΕΦΑΛΕΣ, 
Υπηρεσία ∆όμησης, κλπ) εγκρίσεις των φακέλων της παραγράφου 4 του 
παρόντος, είναι συμβατική υποχρέωση του αναδόχου και εξασφαλίζονται 
αποκλειστικά με μέριμνά του, ενώ ο χρόνος έγκρισης αυτών, καθορίζεται από τις 
κατά το νόμο Αρχές – Φορείς.  
  Ο ανάδοχος εντός 5 ημερών, από την υπογραφή της σύμβασης 
υποχρεούται στην υποβολή αναλυτικού χρονοδιαγράμματος, το οποίο θα 
εμφαίνονται διακριτά οι ενδιάμεσες φάσεις υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών. 
Επίσης οφείλει να λάβει σε συνεργασία με την 736 ∆ΣΕ τους σχετικούς τίτλους 
ιδιοκτησίας του ακινήτου και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια προς τον 
ιδιοκτήτη για την υλοποίηση του συνόλου των ενεργειών αρμοδιότητάς του 
(ορισμός πληρεξούσιου, εφόσον απαιτείται , κλπ), λαμβάνοντας υπόψη τα 
διαλαμβανόμενα στο ΦΕΚ τ.Β΄ 4553/21 ∆εκ 17.   
 

Βύρωνας, 06 Νοεμβρίου 2019 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
ΤΟ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 
Ο 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
   
   

Κων/νος Σπαγκούρος Φίλιππος Παπαδόπουλος  Φίλιππος Παπαδόπουλος 
Ανχης (ΜΧ) Προϊστάμενος Τ.Μ.  Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ) 
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