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ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΡΙΛΟΓΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΡΑΟΧΘΣ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ
Το Ιόνιο Ρανεπιςτιμιο
Ρροκθρφςςει
Συνοπτικό Διαγωνιςμό
Για τθν επιλογι αναδόχου για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ:
«ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ ΕΡΙΘΕΩΘΣΘ ΤΟΥ ΚΤΘΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ
ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ ΣΤΘ ΗΑΚΥΝΘΟ, ΕΚΔΟΣΘ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΟΥ ΕΝΕΓΕΙΑΚΘΣ ΑΡΟΔΟΣΘΣ (ΡΕΑ),
ΣΥΝΤΑΞΘ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ ΤΘΣ ΕΝΕΓΕΙΑΚΘΣ ΑΡΟΔΟΣΘΣ»
Εκτιμϊμενθσ αξίασ 8.064,51 € (πλζον Φ.Ρ.Α. 24%)
ο οποίοσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με:
α) τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (Α’ 147) και β) τουσ όρουσ τθσ παροφςασ
Καλεί
τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ να υποβάλλουν προςφορά για τθν ανάδειξθ
αναδόχου παροχισ τθσ ωσ άνω τεχνικισ υπθρεςίασ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ

Άρκρο 1: Κφριοσ του Ζργου – Ανακζτουςα Αρχι- Στοιχεία επικοινωνίασ
1. 1Ανακζτουςα αρχι:Ιόνιο Ρανεπιςτιμιο
Οδόσ

: Ιωάννθ Θεοτόκθ 72

Ταχ.Κωδ.

: 49132 Κζρκυρα

Τθλ.

: 2661087646

Telefax

: -

E-mail

: protocol@ionio.gr

Ρλθροφορίεσ

: Γεϊργιοσ Μαρτηοφκοσ
Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν
Ιωάννθ Θεοτόκθ 72 –49132 Κζρκυρα
2661087641
gmartz@ionio.gr, dty@ionio.gr

Γενικι Διεφκυνςθ
ςτο διαδίκτυο

: https://ionio.gr

1.2 Κφριοσ του Ζργου: Ιόνιο Ρανεπιςτιμιο
1.3 Εργοδότθσ: Ιόνιο Ρανεπιςτιμιο
1.4 Ρροϊςτάμενθ Αρχι: Σφγκλθτοσ Ιονίου Ρανεπιςτθμίου
1.5 Διευκφνουςα Υπθρεςία: Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν Ιονίου Ρανεπιςτθμίου
1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβοφλιο: Τεχνικό Συμβοφλιο Ιονίου Ρανεπιςτθμίου
1.7 Θ Υπθρεςία που διεξάγει τον διαγωνιςμό είναι θ Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, ςτθν οποία κα
κατατεκοφν οι προςφορζσ:
Οδόσ

: Ιωάννθ Θεοτόκθ 72

Ταχ.Κωδ.

: 49132 Κζρκυρα

Τθλ.

: 26610 87641

Telefax

: -

E-mail

: gmartz@ionio.gr, dty@ionio.gr

1.8 Εφόςον οι ανωτζρω υπθρεςίεσ μεταςτεγαςκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ι
εκτζλεςθσ τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ, υποχρεοφνται να δθλϊςουν άμεςα τα νζα τουσ ςτοιχεία ςτουσ
προςφζροντεσ ι ςτον ανάδοχο.
Εφόςον οι ανωτζρω υπθρεςίεσ ι/και τα αποφαινόμενα όργανα τθσ ανακζτουςασ αρχισ/του ανακζτοντοσ
φορζα καταργθκοφν, ςυγχωνευτοφν ι με οποιονδιποτε τρόπο μεταβλθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ ι εκτζλεςθσ τθσ μελζτθσ, υποχρεοφνται να δθλϊςουν άμεςα και εγγράφωσ ςτουσ
προςφζροντεσ ι ςτον ανάδοχο τα ςτοιχεία των υπθρεςιϊν ι αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον
νόμο αποτελοφν κακολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπειςζρχονται ςτα δικαιϊματα και
υποχρεϊςεισ τουσ.
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Άρκρο 2: Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και τεφχθ
2.1 Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, κατά τθν ζννοια τθσ περιπτ. 14 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016,
για τον παρόντα διαγωνιςμό, είναι τα ακόλουκα:
α) θ παροφςα Διακιρυξθ,με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ,
β) θ Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ
γ) το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.)1,
δ) το Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ2,
2.2 Ρροςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ
από
τισ
21-12-20203
ςτθν
ιςτοςελίδαhttp://www.eprocurement.gov.gr
(ΚΘΜΔΘΣ)καιhttps://ionio.gr.
2.3 Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, θ ανακζτουςα αρχι παρζχει ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά μετα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ, το αργότεροτζςςερισ θμζρεσ πριν τθν λιξθ προκεςμίασ παράδοςθσ των προςφορϊν και για
τθν παροφςα ζωσ τθν 31/12/20204.

Άρκρο 3:Υποβολι φακζλου προςφοράσ
3.1 Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 14,


είτε (α) με κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, Ιωάννθ Θεοτόκθ 72 - 49132 Κζρκυρα



είτε (β) με αποςτολι, επί αποδείξει, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, Ιωάννθ Θεοτόκθ 72 - 49132
Κζρκυρα



είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ , Ιωάννθ Θεοτόκθ 72 - 49132
Κζρκυρα.

Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ
γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει
τον διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίη ονται ςτο
άρκρο 14 τθσ παροφςασ. Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του
περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι
τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομι κό κατάςτθμα,
ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ.
3.2 Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει να
αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα:

1 Το ΤΕΥΔ εγκρίκθκε με τθν υπ' αρικμ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων με
2
Η ανακζτουςα αρχι οφείλει να χορθγιςει ζντυπο ςυμπλιρωςθσ οικονομικισ προςφοράσ ι να ςυμπεριλάβει ςτθν
διακιρυξθ ςχετικό υπόδειγμα
3

Συμπλθρϊνεται θ θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτθν ιςτοςελίδα, θ οποία πρζπει να ταυτίηεται με τθ
δθμοςίευςθ αυτισ ςτο ΚΗΜΔΗΣ (άρκρο 120 ν. 4412/2016). Στθν περίπτωςθ αυτι, δεν υπάρχει πρόβλεψθ για δαπάνθ
αναπαραγωγισ των τευχϊν του διαγωνιςμοφ και διαγράφονται τα λοιπά εδάφια (πλθν του πρϊτου εδαφίου) τθσ
παρ. 2.2 τθσ διακιρυξθσ.
4 Συμπλθρϊνεται θ τζταρτθ θμζρα πριν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 14 τθσ παροφςασ. Σε περίπτωςθ
που θ θμζρα αυτι είναι αργία, τίκεται θ προθγοφμενθ αυτισ εργάςιμθ θμζρα.
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Ρροσ τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ
Ρροςφορά
του ……………………………………………………………………..…… 5
για τθ παροχι τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ:
«Ενεργειακι Επικεϊρθςθ του κτθρίου του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου ςτθ
Ηάκυνκο, ζκδοςθ Ριςτοποιθτικοφ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΡΕΑ), ςφνταξθ Συςτάςεων Βελτίωςθσ τθσ
Ενεργειακισ Απόδοςθσ»
με ανακζτουςα αρχιτο Ν.Ρ.Δ.Δ. με τθν επωνυμία Ιόνιο Ρανεπιςτιμιο
και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν 05/01/20216
Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ ςτο διαγωνιςμό, θ
οποία αναγράφει το διαγωνιςμό ςτον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του προςφζροντοσ
(μεμονωμζνου ι ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου), απαραίτθτα
ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail).
3.3 Εντόσ του κυρίωσ φακζλου τθσ προςφοράσ περιλαμβάνονται τα ακόλουκα:
α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ υποφάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» κατά τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 20.2 του παρόντοσ,
β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ υποφάκελοσ (κλειςμζνοσ με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχκεί χωρίσ να
καταςτεί τοφτο αντιλθπτό, επί ποινι αποκλειςμοφ), με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο οποίοσ
περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 20.3 του παρόντοσ.
Οι ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι υποφάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου του
άρκρου 3.2 του παρόντοσ.
Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94) είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ (ιτοι μετά τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ
τθσ προκιρυξθσ τθσ ςφμβαςθσ *περίλθψθσ διακιρυξθσ+ ςτο ΚΘΜΔΘΣ)7.
3.4 Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο, πριν από τθν
θμερομθνία υποβολισ του άρκρου 14 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.1 τθσ παροφςθσ.
3.5 Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο
πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι θμερομθνία και ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν
κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα αρχι ι που κατατζκθκε ςτο
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςα αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.
3.6Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο για λογαριαςμό του οικονομικοφ φορζα :
α) από τον ίδιο τονενεργειακό επικεωρθτι (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου),

5

Στοιχεία προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα (ιδίωσ επωνυμία, οδόσ, αρικμόσ, Τ.Κ., πόλθ, τθλζφωνο, fax και e-mail)
και ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, τα ςτοιχεία όλων των μελϊν αυτισ.
6

Συμπλθρϊνεται θ θμ/νια του άρκρου 14 τθσ παροφςασ.

7

Ρρβ. άρκρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 4605/2019 και
τροποποιικθκε από το άρκρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019.
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β) το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου (ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου) και
γ) ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά, είτε από όλουσ τουσ
οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ, νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο.
Στθν προςφορά, επί ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ, προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ
ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ,
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.

Άρκρο 4 : Διαδικαςία αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν/ζγκριςθ πρακτικοφ
4.1 Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από
τθν ϊρα λιξθ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 14 του παρόντοσ. Θ παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά
τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του
πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται
επίςθσ από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά
τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά.
Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί, εν ςυνεχεία, αμζςωσ με το πρωτόκολλο τθσ
ανακζτουςασ αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 3.1 του παρόντοσ
(θ ϊρα και θμζρα υποβολισ αναγράφεται τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και πάνω ςτον κυρίωσ φάκελο, θ δε
ςχετικι καταχϊρθςθ ςτον κυρίωσ φάκελο μονογράφεται από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και ςε καταφατικι
περίπτωςθ, μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ και παραλαμβάνει τισ προςφορζσ για να
τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ.
4.2 Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ8 μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 4.1
του παρόντοσ, αποςφραγίηει τουσ κυρίωσ φακζλουσ και ςτθ ςυνζχεια, τουσ υποφακζλουσ των
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. Οι προςφορζσ που παραλαμβάνονται, καταχωροφνται κατά ςειρά
κατάκεςισ τουσ ςε ςχετικό πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο ειδικότερα αναφζρονται θ
ςειρά προςζλευςθσ, θ επωνυμία του οικονομικοφ φορζα, θ τάξθ και κατθγορία του9, ο εξουςιοδοτθμζνοσ
εκπρόςωποσ και ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. Πλοι οι φάκελοι αρικμοφνται με τον αφξοντα
αρικμό κατάκεςισ τουσ, όπωσ καταχωρικθκαν ςτο πρακτικό και μονογράφονται από τον Ρρόεδρο και τα
μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
4.3 Θ Επιτροπι αποςφραγίηει τισ οικονομικζσ προςφορζσ, τισ μονογράφει και καταχωρεί το περιεχόμενό
τουσ ςτο ίδιο πρακτικό. Θ υποβλθκείςα οικονομικι προςφορά, απορρίπτεται εφόςον οι ποςότθτεσ του
φυςικοφ αντικειμζνου τθσ προςφοράσ δεν αντιςτοιχοφν ςτο αντικείμενο τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ, όπωσ
προκφπτει από τα ςτοιχεία τθσ περιπτ. (κε) τθσ παρ. 2 του άρκρου 53 του ν. 4412/2016.
Αν θ ολοκλιρωςθ του ελζγχου αυτοφ δεν είναι δυνατι τθν ίδια μζρα, λόγω του μεγάλου αρικμοφ των
προςφορϊν, ελζγχονται τουλάχιςτον οι δζκα (10) πρϊτεσ κατά ςειρά μειοδοςίασ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ
διαδικαςία ςυνεχίηεται τισ επόμενεσ εργάςιμεσ θμζρεσ10. Σχετικϊσ εκδίδεται γραπτι ανακοίνωςθ του

8

Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ
Διαγωνιςμοφ ιςχφουν τα οριηόμενα. άρκρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 28 του
ν. 4605/2019 και τροποποιικθκε με το άρκρο 56 παρ. 7 ν. 4609/2019 (Α 67).
9

Η εν λόγω πλθροφορία ςυμπλθρϊνεται ςτο Τ.Ε.Υ.Δ. ςτο Μζροσ IV “Κριτιρια Επιλογισ”--> “Α' Καταλλθλότθτα” ςτθν
απάντθςθ για τθν Ερϊτθςθ 1).
10

Ρρβλ. άρκρο 221Α παρ. 1β) του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/2019.
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Ρροζδρου τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, θ οποία κοινοποιείται εγγράφωσ, με θλεκτρονικό ταχυδρομείο,
ταχυδρομικϊσ ι με φαξ ι με ςυνδυαςμό των ανωτζρω μζςων ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ για τθν
θμερομθνία και ϊρα τθσ επόμενθσ δθμόςιασ ςυνεδρίαςθσ.
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 117 του Ν.4412/2016, θ αποςφράγιςθ του φακζλου των
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να
γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ.
4.4 Φςτερα από τθ βακμολόγθςθ των αποδεκτϊν οικονομικϊν προςφορϊν κάκε προςφζροντοσ, θ
Επιτροπι προςδιορίηει τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ11 προςφορά με βάςθ τθν τιμι
ςφμφωνα με το άρκρο 21 του παρόντοσ και καταγράφει τισ ενζργειζσ τθσ και τθν ειςιγθςι τθσ για τθν
ανάκεςθ, ςτο ίδιο Ρρακτικό. Το πρακτικό υποβάλλεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, προκειμζνου να το
εγκρίνει.
Επιςθμαίνεται ότι, ςε περίπτωςθ που οι προςφορζσ ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ τιμι (ιςότιμεσ), θ ανακζτουςα
αρχι επιλζγει τον (προςωρινό) ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν
ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και παρουςία των
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.
Θ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κοινοποιείται με κάκε πρόςφορο μζςο ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ
απόφαςθσ ζγκριςθσ χωρεί ζνςταςθ κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 6 του παρόντοσ.

Άρκρο 5: Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου/ Κατακφρωςθ/
Ρρόςκλθςθ για υπογραφι ςφμβαςθσ
5.1 Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα,
ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ 10
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν12, τα δικαιολογθτικά που
προβλζπονται ςτο άρκρο 22 του παρόντοσ. Τα δικαιολογθτικά υποβάλλονται ςτθν ανακζτουςα αρχι ςε
ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ.
5.2 Αν δεν υποβλθκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν,
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 5.1 τουπαρόντοσ άρκρου,
αίτθμα προσ τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο
ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα, από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των
δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο
χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ.
Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ
εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παράγραφοσ 5 εδάφιο αϋ του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των
αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.13
5.3 Αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, διαπιςτωκεί ότι:
i) τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) είναι ψευδι ι
ανακριβι ι

11

Ρρβ. και άρκρο 101 παρ. 2 περ. β’ του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 11 του ν.
4605/2019.
12

Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 12 περ. α του ν.
4605/19.
13

Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β του ν. 4605/19

-8-

20PROC007899871 2020-12-21
ii) αν δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα,
των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι
iii) αν από τα δικαιολογθτικά που υποβλικθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 17, 18, 19 και 22 τθσ παροφςασ14,απορρίπτεται θ
προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθντιμι, τθρουμζνθσ τθσ
ανωτζρω διαδικαςίασ.
5.4 Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ είχαν δθλϊςει με το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ
Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) ότι πλθροφν και οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ ο
προςφζρων/υποψιφιοσ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, οι προςφζροντεσ/υποψιφιοι οφείλουν να ενθμερϊςουν
αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι ςχετικά και το αργότερο μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για
τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν.
5.5 Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ, ι αν κανζνασ από τουσ
προςφζροντεσ δεν υποβάλλει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ι αν κανζνασ από
τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι ςτο πρόςωπό του δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ του άρκρου
18 και ότι πλθροί τα κριτιρια επιλογισ του άρκρου 19, θ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ματαιϊνεται.
5.6 Θ διαδικαςία ελζγχου των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ, ςτο
οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα υπό 5.2) ανωτζρω15 από τθν
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςι του ςτθ Σφγκλθτο του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου (αποφαινόμενο
όργανο ανακζτουςασ αρχισ) για τθ λιψθ απόφαςθσ, είτε για τθν απόρριψθ του προςωρινοφ αναδόχου,
είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ κατά τθν παρ. 5.5 του παρόντοσ άρκρου, είτε για τθν κατακφρωςθ
τθσ ςφμβαςθσ. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των δικαιολογθτικϊν επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ
κατακφρωςθσ.
5.7 Θ ανακζτουςα αρχι προβαίνει, μετά τθν ζγκριςθ του ανωτζρω πρακτικοφ, ςτθν κοινοποίθςθ τθσ
απόφαςθσ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν, ςε κάκε προςφζρονταπου δεν ζχει
αποκλειςτεί οριςτικά16 εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με
τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.

Άρκρο 6: Ενςτάςεισ17
Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ
τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδι αφερόμενο
οικονομικό φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ
υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν
του άρκρου 14 τθσ παροφςασ.

14

Με τθν επιφφλαξθ των παρ. 7 και 8 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 (λιψθ επανορκωτικϊν μζςων).

15

Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 12 περ. γ του ν. 4605/19

16

Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 13 περ. β του ν. 4605/19.

17

Ρρβλ. παρ. 7 του άρκρου 379 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 4 του ν. 4487/2017 (Α’
116).
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Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα και ςτο άρκρο 221, φςτερα από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ (ι του Τεχνικοφ
Συμβουλίου για ενςτάςεισ κατά τθσ διακιρυξθσ), εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ οποία μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικά μζςα ςφμφωνα με το άρκρο
376 παράγραφοσ 11, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.
Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ ανάκετουςα αρχι
αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι
παραβόλου, υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό
όργανο.18
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ και θ άςκθςι
τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ
διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.
Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ πράξθσ ι
τθσ παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ τθσ προθγοφμενθσ
παραγράφου, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τα οριηόμενα
ςτο π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).
Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν
άςκθςθ των ενδίκων βοθκθμάτων του παρόντοσ. Ρζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί
καμία άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ από γενικι διάταξθ ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι
νομιμότθτασ.
Το παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).

Άρκρο 7: Συμπλιρωςθ – αποςαφινιςθ πλθροφοριϊν και δικαιολογθτικϊν
Θ ανακζτουςα αρχι μπορείνα καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίςουνι να ςυμπλθρϊςουν
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ οικονομικισ τουσ
προςφοράσ, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ από
τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα
ςτισ διατάξεισ των άρκρων 102 και 103 του ν. 4412/2016 και του άρκρου 13 τθσ υπ' αρ. 117384/26-102017 Κ.Υ.Α.
Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ που υποβάλλεται από τουσ προςφζροντεσ ι υποψθφίουσ, χωρίσ
να ζχει ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι19, δεν λαμβάνεται υπόψθ.

Άρκρο 8: Σφναψθ ςφμβαςθσ
8.1 Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν
τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ.
8.2 Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο. Με τθν ίδια
επιςτολι καλείται ο ανάδοχοσ να προςζλκει ςε οριςμζνο τόπο και χρόνο για τθν υπογραφι του

18

Ρρβλ. άρκρο 127 παρ.2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 33 του ν. 4497/2017.

19

Ρρβλ. ομοίωσ προθγοφμενθ υποςθμείωςθ
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ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ,
προςκομίηοντασ και τθν απαιτοφμενθ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ. Θ εν λόγω κοινοποίθςθ
επιφζρει τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του
άρκρου 105 του ν. 4412/2016.
8.3 Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να
υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, αποκλείεται, και
ακολουκείται θ διαδικαςία του άρκρου 5 τθσ παροφςασ για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ20. Αν κανζνασ από τουσ
προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ
ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ β' τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 106 21 του ν. 4412/2016.

Άρκρο 9: Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά το ςτάδιο τθσ εκτζλεςθσ/ Σειρά ιςχφοσ
Σχετικά με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 5 άρκρου 105 και 182 του ν.
4412/2016.
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ με βάςθ τα οποία κα εκτελεςκεί θ ςφμβαςθ είναι τα αναφερόμενα παρακάτω.
Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ κακορίηεται ωσ κατωτζρω:
1. Το Συμφωνθτικό,
2. Θ παροφςα Διακιρυξθ
3. Θ Οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου
Σε κάκε περίπτωςθ οι διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ και ειδικότερα του Ν.4412/2016 υπεριςχφουν
των ανωτζρω.

Άρκρο 10 : Γλϊςςα Διαδικαςίασ
10.1 Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά και ςε
άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ
ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ. Τυχόν ενςτάςεισ
ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
10.2 Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα
ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα.
10.3 Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ
5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα
ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά
τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει
ςυνταχκεί το ζγγραφο. 22 Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που
ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα
ςτθν παρ. 2 περ. β του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ
αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

20

Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 13 περ. δ του ν. 4605/19

21

ι 317 για Βιβλίο ΙΙ

22

Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).
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10.4Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα - εταιρικά ι μθ – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
10.5Θ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.

Άρκρο 11 : Εφαρμοςτζα νομοκεςία
Για τθ διαδικαςία ςφναψθσ και τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ζχουν εφαρμογι, ιδίωσ, οι κατωτζρω
διατάξεισ, όπωσ ιςχφουν:
1. Ο ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδίωσ τα άρκρα 118 και 119 αυτοφ.
2. Ο ν. 4412/2016 “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλεσ οι κανονιςτικζσ πράξεισ που ζχουν εκδοκεί
προσ εκτζλεςι του, κακϊσ και οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ και εγκφκλιοι που ζχουν εκδοκεί για τθν
ερμθνεία του.
3. Τα άρκρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 40 και 42, παρ. 1του ν. 3316/2005 “Ρερί ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ
δθμοςίων ςυμβάςεων εκπόνθςθσ μελετϊν και παροχισ υπθρεςιϊν” (Α' 42)23.
4. Ο ν. 4278/2014 (Αϋ157) και ειδικότερα το άρκρο 59 αυτοφ «Άρςθ περιοριςμϊν ςυμμετοχισ
εργολθπτικϊν επιχειριςεων ςε δθμόςια ζργα».
5. Ο ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και
Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ» (Α’ 74) και ειδικότερα το άρκρο 1 αυτοφ.
6. Ο ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» .
7. Ο ν. 4014/2011(Αϋ 209) «Ρεριβαλλοντικι αδειοδότθςθ ζργων και δραςτθριοτιτων, ρφκμιςθ
αυκαιρζτων ςε ςυνάρτθςθ με δθμιουργία περιβαλλοντικοφ ιςοηυγίου και άλλεσ διατάξεισ
αρμοδιότθτασ Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ».
8. Ο ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…».
9. Το π.δ. 138/2009 «Μθτρϊο Μελετθτϊν και Εταιρειϊν Μελετϊν» (Α’ 185).
10. Ο ν. 3548/2007 “Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό
Τφπο και άλλεσ διατάξεισ” (Α’ 68).
11. Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ».
12. Ο ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ».
13. Το π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ24”.

23

Επιςθμαίνεται ότι με το άρκρο 118 παρ. 25 του ν. 4472/2017 (Α 74) προβλζπεται ότι: "25. Mε τθν ζκδοςθ του
προεδρικοφ διατάγματοσ τθσ παραγράφου 20 καταργοφνται *...+ και τα άρκρα 39 και 40 του ν. 3316/2005, που
διατθρικθκαν ςε ιςχφ με τθν περίπτωςθ 40 τθσ παρ. 1 του άρκρου 377 του ν. 4412/2016".
24

Από 1-1-2017 τζκθκε ςε ιςχφ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), με το άρκρο 13 του οποίου καταργικθκε το π.δ 113/2010.
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14. Ο ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλεσ διατάξεισ”, ο ν. 3614/2007
(Α’ 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι
περίοδο 2007 -2013»25
15. Το άρκρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και
οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ26».
16. Ο ν. 2859/2000 “Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.)” (Α’ 248).
17. Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία”.
18. Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα ∆ιοικθτικισ ∆ιαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
19. Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα”.
20. Το π.δ. 696/1974 “Ρερί αμοιβϊν μθχανικϊν δια ςφνταξιν μελετϊν, επίβλεψιν, παραλαβιν κλπ
Συγκοινωνιακϊν, Υδραυλικϊν και Κτιριακϊν Εργων , ωσ και Τοπογραφικϊν, Κτθματογραφικϊν και
Χαρτογραφικϊν Εργαςιϊν και ςχετικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν μελετϊν” (Α' 301), όπωσ ιςχφει,
ωσ προσ το μζροσ Βϋ (Ρροδιαγραφζσ) και ωσ ςυγκριτικό ςτοιχείο για τθ προεκτίμθςθ αμοιβϊν
μελετϊν που δεν καλφπτονται από τον Κανονιςμό αμοιβϊν.
21. Το ν.δ. 2726/1953 ‘’περί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεων του άρκρου 59 του από
17.7/16.8.1923 Ν.Δ. περί ςχεδίων πόλεων, κωμϊν, και ςυνοικιςμϊν του Κράτουσ και οικοδομισ
αυτϊν’’, όπωσ ιςχφει μετά τθν τροποποίθςι του με το ν. 3919/2011 (Αϋ32).
22. Θ με αρ. 57654/2017 Υπουργικι Απόφαςθ (Β’ 1781) «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ
και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του
Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»,
23. Θ με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017 Υπουργικι Απόφαςθ (Β’ 2519) «Ζγκριςθ Κανονιςμοφ
Ρροεκτιμϊμενων Αμοιβϊν μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν
υπθρεςιϊν κατά τθ διαδικαςία τθσ παρ. 8 δ του άρκρου 53 του ν. 4412/2016»,
24. Θ Εγκφκλιοσ 11/2011 τθσ ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογι διατάξεων του Ν.3919/2011 που αφοροφν
τθν απελευκζρωςθ των κλειςτϊν επαγγελμάτων».
25. Θ με αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 Απόφαςθ Υπ. Υποδομϊν και Μεταφορϊν «Κατάρτιςθ, τιρθςθ και
λειτουργία του Μθτρϊου μελϊν επιτροπϊν διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων,
μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν (ΜθΜΕΔ) τθσ παρ.
8(θ) του άρκρου 221 του ν.4412/2016»
26. Θ με αρ. ΔΙΣΚΡΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαςθ Υπ. Δ.Μ.Θ.Δ. «Διενζργεια τθσ διαδικαςίασ
κλθρϊςεωσ για τον οριςμό μελϊν των ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ για τθ διεξαγωγι
δθμοςίων διαγωνιςμϊν ι τθν ανάκεςθ ι τθν αξιολόγθςθ, παρακολοφκθςθ, παραλαβι
προμθκειϊν, υπθρεςιϊν ι ζργων» (Β’ 2540), που εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 26
του ν. 4024/2011 (Α’ 226).

25

Τίκεται μόνο εφόςον πρόκειται για ςυγχρθματοδοτοφμενο ζργο από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.

26

Τίκεται μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων.
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27. Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ διατάξεισ (πλθν αυτϊν που ιδθ
προαναφζρκθκαν), κακϊσ και άλλεσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα
οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων του
αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου και γενικότερα
κάκε διάταξθ (νόμου, π.δ., υπουργικισ απόφαςθσ, κ.λ.π.) που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά.
28. Θ με αρικ. YA ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν
«Κατάρτιςθ, τιρθςθ και λειτουργία του Μθτρϊου μελϊν επιτροπϊν διαδικαςιϊν ςφναψθσ
δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν
υπθρεςιϊν (Μθ.Μ.Ε.Δ.) τθσ παρ. 8 (θ) του άρκρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπωσ
τροποποιικθκε με τθν όμοια απόφαςθ ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511).
29. Θ με αρικ. 50844/11-5-2018 Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Συγκρότθςθ και
οριςμόσ μελϊν γνωμοδοτικισ επιτροπισ επί τθσ επάρκειασ των λθφκζντων επανορκωτικϊν
μζτρων οικονομικϊν φορζων προσ απόδειξθ τθσ αξιοπιςτίασ τουσ» (ΥΟΔΔ 279), όπωσ
τροποποιικθκε με τθν όμοια απόφαςθ 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).
30. Θ με αρικ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10-09-2018 Απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν και
Μεταφορϊν «Κακοριςμόσ κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των βαςικϊν μελετθτϊν ωσ Τεχνικϊν
Συμβοφλων - Μελετθτϊν κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, το περιεχόμενο τθσ ςφμβαςθσ που
υπογράφεται με τθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι του ζργου, τον τρόπο πλθρωμισ των υπθρεςιϊν και κάκε
άλλο ςυναφζσ με τα ανωτζρω κζμα» (Β 4203).
31. Θ Εγκφκλιοσ υπ’ αρικμ. 11/2018 του Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν (ΑΔΑ: 6ΓΝΥ465ΧΘΞ9ΟΒ) με κζμα «Οδθγόσ εκπόνθςθσ μελετϊν Δθμοςίων Ζργων του ν. 4412/2016 (Βιβλίο 1)».
32. Οι ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ για τισ ανατικζμενεσ κατθγορίεσ μελετϊν.
33. Ο Ν.4122/2013, ΦΕΚ 42 Α/19-2-2013 “Ενεργειακι Απόδοςθ Κτιρίων – Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία
2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπζσ διατάξεισ”.
34. Ο Ν.4409/16 (ΦΕΚ 136 Α/28-7-16) «Ρλαίςιο για τθν αςφάλεια ςτισ υπεράκτιεσ εργαςίεσ ζρευνασ
και εκμετάλλευςθσ υδρογονανκράκων, ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2013/30/ΕΕ, τροποποίθςθ του
Ρ.δ. 148/2009 και άλλεσ διατάξεισ», άρκρα 52-59.
35. Θ Κ.Υ.Α. υπ’ αρικμ. ΔΕΡΕΑ/οικ.178581/17 (ΦΕΚ 2367 Β/12-07-2017) «Ζγκριςθ Κανονιςμοφ
Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων».
36. Οι Τεχνικζσ Οδθγίεσ Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.), που αφοροφν τθν ενεργειακι
επικεϊρθςθ κτιρίων και τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ ενεργειακισ απόδοςθσ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ
Άρκρο 12: Εκτιμϊμενθ αξία – Χρθματοδότθςθ – Ρροκεςμίεσ τθσ ςφμβαςθσ
12.1 Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςε 8.064,51 € (χωρίσ ΦΡΑ 24%) και περιλαμβάνει27τθν
εκτιμϊμενθ αμοιβι του Ενεργειακοφ Επικεωρθτι Κτιρίων Γ’ Τάξθσ, εγγεγραμμζνου ςτο προβλεπόμενο
από το άρκρο 17 του ν.4122/2013 και από το άρκρο 54 του ν.4409/2016, μθτρϊο ενεργειακϊν

27

Σε περίπτωςθ που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιϊματα προαίρεςθσ, διαμορφϊνεται αναλόγωσ θ εκτιμϊμενθ αξία
τθσ ςφμβαςθσ και το παρόν άρκρο (πρβ. άρκρα 6 παρ. 1 και 132 παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016).
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επικεωρθτϊν, για τθν παροχι τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ που προδιαγράφεται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ
παροφςασ Διακιρυξθσ.
Θ τεχνικι υπθρεςία χρθματοδοτείται από τον Τακτικό Ρροχπολογιςμό του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου και
υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ, περιλαμβανομζνθσ τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,07% υπζρ των λειτουργικϊν
αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 3 του Ν
4013/201128, κακϊσ και τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,06 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ Εξζταςθσ
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
12.2 Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν, για τθν υποβολι τθσ οικονομικισ προςφοράσ, να μελετιςουν τα
τεχνικά ςτοιχεία του ζργου, θ δε οικονομικι τουσ προςφορά περιλαμβάνει τθ ςυνολικι αμοιβι τουσ για
το ςφνολο του αντικειμζνου, όπωσ αυτό προδιαγράφεται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ. Ζχουν ιςχφ οι
διατάξεισ του άρκρου 186 του ν. 4412/2016.
12.3 Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ των προκεςμιϊν τθσ ςφμβαςθσ για τισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου
ορίηεται θ θμερομθνία υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ.
Θ ςυνολικι προκεςμία για τθν περαίωςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τριάντα (30) θμζρεσ
από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.
Θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ορίςει, κατά τθν υπογραφι του
μεταγενζςτερο χρόνο ζναρξθσ των προκεςμιϊν τθσ ςφμβαςθσ.

ςυμφωνθτικοφ,

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί είτε με το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι
παραλαβι και των δφο παραδοτζων, είτε με τθν ςυμβατικι αξία κάκε παραδοτζου ςε περίπτωςθ
παραλαβισ κάκε παραδοτζου ξεχωριςτά.

Άρκρο 13: Διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ - Προι υποβολισ προςφορϊν
13.1 Θ οικονομικι προςφορά των διαγωνιηομζνων, κα ςυνταχκεί και υποβλθκεί ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 3 τθσ παροφςασ, ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016 .
13.2Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ
13.3 Κάκε προςφζρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προςφορά29.
13.4 Δεν γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για μζροσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου τθσ μελζτθσ.
13.5 Οι προςφορζσ ιςχφουν για 6 μινεσ από τθν θμζρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν του
επομζνου άρκρου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, να ηθτά
από τουσ προςφζροντεσ να παρατείνουν τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ τουσ και τθσ εγγφθςθσ
ςυμμετοχισ.

Άρκρο 14 : Θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν.
Θ ελάχιςτθ προκεςμία παραλαβισ προςφορϊν ανζρχεται ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν θμερομθνία
δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ (τίκεται προςαυξθμζνθ, βάςει του άρκρου 121, παρ. 4, του ν.
4412/2016).
Ωσ θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι
ορίηεται θ 05/01/2021 θμζρα Τρίτθ και ϊρα 12:0030.

28

Ρρβλ. άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 44 του ν. 4605/2019.

29

Ρρβ. άρκρο 91 παρ. 1 περ. (ε) του ν. 4412/2016. Αν, ωςτόςο, ςτθν παράγραφο 13.3 τθσ παροφςασ θ ανακζτουςα
αρχι ζχει ςυμπλθρϊςει ότι γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ, θ παράγραφοσ 13.4 διαγράφεται .
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Ρροςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα απορρίπτονται ωσ μθ κανονικζσ, κατά το άρκρο 3.5 του
παρόντοσ.
Οι προςφορζσ μποροφν να υποβλθκοφν και με courier ι ταχυδρομείο, αλλά πρζπει να ζχουν φτάςει
ςτο πρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ ζωσ τθν ανωτζρω θμζρα και ϊρα.

Άρκρο 15 : Εγγυιςεισ
15.1

Εγγφθςθ ςυμμετοχισ

Σφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 περ. α) εδ. πζμπτο του ν. 4412/2016, δεν απαιτείται εγγφθςθ
ςυμμετοχισ, εξαιτίασ διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ
15.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ
Σφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 περ. β) εδ. τρίτο του ν. 4412/2016, δεν απαιτείται εγγφθςθ καλισ
εκτζλεςθσ διότι θ αξία τθσ ςφμβαςθσ είναι κατϊτερθσ από το ποςό των είκοςι χιλιάδων (20.000) ευρϊ.
15.2 Εγγφθςθ προκαταβολισ
Σφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 περ. δ) εδ. πρϊτο του ν. 4412/2016, δεν απαιτείται εγγφθςθ
προκαταβολισ διότι για τθν παροχι τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ δεν προβλζπεται θ
χοριγθςθ προκαταβολισ.

Άρκρο 16: Δθμοςιότθτα – Δαπάνεσ δθμοςίευςθσ
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ δθμοςιεφεται ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ
Θ ςφμβαςθ ανατίκεται βάςει του κριτθρίου του άρκρου 21 τθσ παροφςασ, ςε προςφζροντα ο οποίοσ δεν
αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι βάςει του άρκρου 18 και πλθροί τα κριτιρια επιλογισ του άρκρου 19.

Άρκρο 17: Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
17.1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που είναιεγγεγραμμζνα
ςτο προβλεπόμενο από το άρκρο 17 του ν.4122/2013 και από το άρκρο 54 του ν.4409/2016, μθτρϊο
ενεργειακϊν επικεωρθτϊν, ενταγμζνοι ςτθ Γϋ Τάξθ, που αναφζρονται ςτο άρκρο 12.131 και που είναι
εγκατεςτθμζνα ςε:
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ
δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και

30

Η ελάχιςτθ προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν κακορίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 121 του ν. 4412/2016 όπωσ
αυτό τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 19 του ν. 4605/2019.
31

Ρρβ. Άρκρο 25 του ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι οι ανακζτουςεσ αρχζσ δεν μποροφν να καλοφν ςυγκεκριμζνεσ
τάξεισ/ πτυχία του Μθτρϊου Μελετθτϊν/ Γραφείων Μελετϊν.
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δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ
δθμοςίων ςυμβάςεων.
Σφμφωνα με το άρκρο 17 του Ν.4122/2013, τθρείται ξεχωριςτό Μθτρϊο για τα νομικά πρόςωπα
οποιαςδιποτε νομικισ μορφισ, των οποίων ζνασ τουλάχιςτον εταίροσ είναι Ενεργειακόσ Επικεωρθτισ.
Σφμφωνα με το άρκρο 52 του Ν.4409/2016, οι Ενεργειακοί Επικεωρθτζσ που ζχουν πιςτοποιθκεί ςε χϊρεσ
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, εντάςςονται ςτο αντίςτοιχο Μθτρϊο Ενεργειακοφ Επικεωρθτι του άρκρου 54
του ίδιου νόμου, ςε εφαρμογι τθσ ςχετικισ κείμενθσ εκνικισ και ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ.
17.2 Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ32.
17.3 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19
και των ςθμείων γ) και δ) τθσ παρ. 1 του άρκρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω
ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ζνωςθ των φυςικϊν
ι νομικϊν προςϊπων μπορεί να αφορά ςτθν ίδια ι ςε διαφορετικζσ κατθγορίεσ μελετϊν.
Σφμφωνα με το άρκρο 77, παρ. 1β), ςτισ διαδικαςίεσ για τθν ανάκεςθ ςφμβαςθσ παροχισ τεχνικϊν
υπθρεςιϊν για τισ οποίεσ δεν τθροφνται μθτρϊα, θ ςυμμετοχι επιτρζπεται ςε οικονομικοφσ φορείσ,
πιςτοποιθμζνουσ από αναγνωριςμζνο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ.

Άρκρο 18: Λόγοι αποκλειςμοφ
18.1 Κάκε προςφζρων αποκλείεται από τθν ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα
από τα μζλθ του (αν πρόκειται περί ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων ) ζνασ από τουσ λόγουσ των παρακάτω
περιπτϊςεων:
18.1.1Υπάρχει εισ βάροσ του προςφζροντοσ αμετάκλθτθ33 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ :
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ
ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195
τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου
τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ
31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ
φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ

32

Ρρβλ. περ. ε’ παρ. 1 του άρκρου 91 του ν. 4412/2016.

33

Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.
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ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίουτθσ 13θσ
Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ,
όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι
νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν
πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ
και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011,
ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ215 ).
Θ υποχρζωςθ αποκλειςμοφ προςφζροντοσ εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου
εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ
οργάνου του εν λόγω προςφζροντοσ ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε
αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), και
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά τουσ
διαχειριςτζσ. Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά τον Διευκφνοντα
Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Στισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν, θ εν
λόγω υποχρζωςθ αφορά τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.34
18.1.2 α) Ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν
εκνικι νομοκεςία
ι/και
β) θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που
αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι
τουσ.

34

Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 τελευταία δφο εδάφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του
ν. 4497/2017.

- 18 -

20PROC007899871 2020-12-21
18.1.2Α35 Θ ανακζτουςα αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί
ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ:
αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ
Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι
απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ»
ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ,
ι
ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ
Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ
προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ.
Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ36.
18.1.3 Κατ’ εξαίρεςθ, όταν ο αποκλειςμόσ είναι ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των
φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο προςφζρων ενθμερϊκθκε
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ τθσ περ. β' παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν
από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ του άρκρου 14 τθσ παροφςασ, δεν εφαρμόηεται37 θ
παράγραφοσ 18.1.2.
18.1.4 Σε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ38:
(α) Ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ ιςχφουςεσ υποχρεϊςεισ του που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του
άρκρου 18 του ν. 4412/2016 και αφοροφν υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ
περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Α’ του ν. 4412/2016,

35

Δεν εφαρμόηεται ο ςυγκεκριμζνοσ λόγοσ αποκλειςμοφ όταν θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΡΑ, είναι ίςθ
ι κατϊτερθ από το ποςό των 20.000€.
36

Ρρβ. άρκρο 73 παρ. 2 περίπτωςθ γ' του ν. 4412/2016 , θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 39 του ν. 4488/2017.

37

Ομοίωσ με τθν προθγοφμενθ ςθμείωςθ.

38

Οι λόγοι τθσ παραγράφου 18.1.4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν.
4412/2016. Κατά ςυνζπεια, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να επιλζξει ζναν, περιςςότερουσ, όλουσ ι ενδεχομζνωσ και
κανζναν από τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 18.1.4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό
ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτο παρόν ςθμείο τθσ
διακιρυξθσ. Επιςθμαίνεται ότι, ςε περίπτωςθ επιλογισ οποιουδιποτε δυνθτικοφ λόγου αποκλειςμοφ τθσ παρ. 18.1.4
και πρόβλεψθσ του ςτθν παροφςα διακιρυξθ, θ ανακζτουςα αρχι αποκλείει υποχρεωτικά τον οικονομικό φορζα (με
τθν επιφφλαξθ των παρ. 7 ζωσ 9 του αρ. 73 του ν. 4412/2016), ςτο πρόςωπο του οποίου ςυντρζχει ο ςυγκεκριμζνοσ
λόγοσ αποκλειςμοφ. Επιςθμαίνεται ότι θ επιλογι τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τθσ
παραγράφου 18.1.4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) και τα
αποδεικτικά μζςα του άρκρου 22 του παρόντοσ. Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι δεν επιλζξει κάποιον από
τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 18.1.4, διαγράφεται το περιεχόμενο των ςχετικϊν λόγων αποκλειςμοφ τθσ
παραγράφου και δεν ςυμπλθρϊνεται αντίςτοιχα το ΤΕΥΔ και τα αποδεικτικά μζςα.
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(β) Ο προςφζρων τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ
εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε
διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν
βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ
ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο
οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν παραπάνω περίπτωςθ, υπό τθν
προχπόκεςθ ότι θ ανακζτουςα αρχι ζχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ
ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ
του λειτουργίασ (παρ. 5 άρκρου 73 του ν. 4412/2016),
(γ) Υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
(δ) Ο προςφζρων ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με
ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ
καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(ε) Ο προςφζρων ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω
τθν ακεραιότθτά του.
18.1.5Θ ανακζτουςα αρχι αποκλείει προςφζροντα, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεων
του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των προθγοφμενων παραγράφων.
Εάν θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, ςτισ περιπτϊςεισ τθσ
παραγράφου 18.1.1 θ περίοδοσ αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με
αμετάκλθτθ απόφαςθ και ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 18.1.4 ςτα τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία
του ςχετικοφ γεγονότοσ.39
18.1.6 Ρροςφζρων που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 18.1.1,
18.1.2A και 18.1.440 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε
επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ. Εάν τα
ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω προςφζρων δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ προςφζροντεσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και
τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι,
γνωςτοποιείται ςτον προςφζροντα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Ρροςφζρων που ζχει αποκλειςτεί,
με τελεςίδικθ απόφαςθ, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ
δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται
ςτθν εν λόγω απόφαςθ ςτο κράτοσ - μζλοσ ςτο οποίο ιςχφει θ απόφαςθ.

39

Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. Επίςθσ, βλ.
υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) ςχετικά με τθν απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24
Οκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017, Vossloh, ιδίωσ ςκζψεισ 38-41, ΣτΕ ΕΑ 40/2019.

40

Η αναφορά ςτθν παρ. 18.1.5 τίκεται εφόςον θ ανακζτουςα αρχι επιλζξει κάποιον από τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ
τθσ παραγράφου αυτισ.
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18.1.7Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
18.1.8 Ρροςφζρων που του ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του ν.
4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ.
Άρκρο 19 . Κριτιρια επιλογισ41
19.1. Καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
Οι προςφζροντεσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο που τθρείται ςτο
κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ.
Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα απαιτείται επίςθσ να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο
προβλεπόμενο από το άρκρο 17 του ν.4122/2013 και από το άρκρο 54 του ν.4409/2016, μθτρϊο
ενεργειακϊν επικεωρθτϊν, ενταγμζνοι ςτθ Γϋ Τάξθ. Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε λοιπά
κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα Μθτρϊα του
Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.
Σφμφωνα με το άρκρο 52 του Ν.4409/2016, οι Ενεργειακοί Επικεωρθτζσ που ζχουν πιςτοποιθκεί ςε χϊρεσ
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, εντάςςονται ςτο αντίςτοιχο Μθτρϊο Ενεργειακοφ Επικεωρθτι του άρκρου 54
του ίδιου νόμου, ςε εφαρμογι τθσ ςχετικισ κείμενθσ εκνικισ και ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ.
19. 242 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια43
Δεν επιβάλλονται απαιτιςεισ.
19.3. Τεχνικι και Επαγγελματικι Ικανότθτα44

41

Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ, πλθν τθσ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ
δραςτθριότθτασ (αρ. 75 παρ. 2 ςε ςυνδυαςμό με το αρ. 77 του ν. 4412/2016), είναι προαιρετικά για τθν ανακζτουςα
αρχι και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 75 παρ. 1 του ν.
4412/2016). Σε κάκε περίπτωςθ, πρζπει να διαμορφϊνονται κατά τρόπο, ϊςτε να μθν περιορίηεται δυςανάλογα θ
ςυμμετοχι των ενδιαφερόμενων οικονομικϊν φορζων ςτουσ διαγωνιςμοφσ. Κατά το ςτάδιο του προςδιοριςμοφ των
κριτθρίων καταλλθλότθτασ των υποψθφίων, είναι αναγκαίο να τθροφνται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ, οι κεμελιϊδεισ
ενωςιακζσ αρχζσ, ιδίωσ θ αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ των ςυμμετεχόντων, τθσ αποφυγισ των διακρίςεων, τθσ
διαφάνειασ και τθσ ανάπτυξθσ του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ. Τα κριτιρια επιλογισ του άρκρου 19.1 ζωσ 19.3
εξετάηονται κατά τθ διαδικαςία ελζγχου τθσ καταλλθλότθτασ του προςφζροντοσ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ (κριτιρια
“on/off”).
42

Μπορεί να προςτεκεί πρόςκετθ απαίτθςθ για χρθματοοικονομικι ικανότθτα του προςφζροντα

43

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να επιβάλλουν απαιτιςεισ που να διαςφαλίηουν ότι οι οικονομικοί φορείσ
διακζτουν τθν αναγκαία οικονομικι και χρθματοδοτικι ικανότθτα για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Πλεσ οι απαιτιςεισ
πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογεσ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (πρβ. άρκρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο
και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω απαιτιςεισ κακορίηονται περιγραφικά ςτο παρόν ςθμείο.
44

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να επιβάλλουν απαιτιςεισ που να διαςφαλίηουν ότι οι οικονομικοί φορείσ
διακζτουν τθν αναγκαία τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Πλεσ οι απαιτιςεισ
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Δεν επιβάλλονται απαιτιςεισ πλθν τθσ ζνταξθσ-εγγραφισ των προςφερόντων φυςικϊν ι νομικϊν
προςϊπων, ςτο μθτρϊο ενεργειακϊν επικεωρθτϊν του ανωτζρω χωρίου 19.1

πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογεσ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (πρβ. άρκρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο
του ν. 4412/2016 και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Ριο ςυγκεκριμζνα, θ ανακζτουςα αρχι περιγράφει, ςτο παρόν
ςθμείο, τισ απαιτιςεισ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, ανάλογα με τθν υπό ανάκεςθ μελζτθ. Ειδικά ωσ προσ
τθν απαίτθςθ ςτελζχωςθσ τθσ επιχείρθςθσ, θ ανακζτουςα αρχι αναφζρει περιγραφικά τα επαγγελματικά προςόντα
(εμπειρία, πτυχία, κλπ) των απαιτοφμενων για τθ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ μελετθτϊν. Για τον τρόπο απόδειξθσ τθσ
ςτελζχωςθσ, πρβλ. άρκρο 22.2.3 τθσ παροφςασ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ
Άρκρο 20: Ρεριεχόμενο φακζλων προςφοράσ
20.1 Θ προςφορά των διαγωνιηομζνων περιλαμβάνει τουσ ακόλουκουσ υποφακζλουσ:
(α) υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ»
(β) υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά»
ςφμφωνα με τα κατωτζρω:
20.2 Ο υποφάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να περιζχει τα
ακόλουκα:
α) το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ)
20.3 Ο υποφάκελοσ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνει το Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ, το
οποίοαναγράφει τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ, τθν προςφερόμενθ ςυνολικι τιμι για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ.
Σφμφωνα με το άρκρο 95 παρ. 4 του Ν.4412/2016, ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ
παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ορίςει
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ότι οι ςυμμετζχοντεσ υποβάλλουν ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, ςτο οποίο
αναγράφουν τθν προςφερόμενθ τιμι ανά κατθγορία υπθρεςιϊν και τθ ςυνολικι τιμι για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, που περιλαμβάνεται
ςτο Ραράρτθμα ΙII τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. Το ζντυπο πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνο και κατάλλθλα
υπογεγραμμζνο.
Στθν οικονομικι προςφορά δίνεται το προςφερόμενο ποςό ολογράφωσ και αρικμθτικά ςε ΕΥΩ (€) για τισ
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καλεί τουσ προςφζροντεσ για διευκρινιςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ κατά τουσ
όρουσ του άρκρου 7 τθσ παροφςασ.
20.4
Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά
είτε κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ (ιτοι μετά τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ
τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 120 παρ. 1 του ν.
4412/2016)45.

Άρκρο 21 : Κριτιριο ανάκεςθσ
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ «πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά» μόνο
βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι)46.

45

Ρρβ. άρκρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 4605/2019 και
τροποποιικθκε από το άρκρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019.
46

Εφιςτάται θ προςοχι των ανακετουςϊν αρχϊν ςτο ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 86 παρ. 6. του ν. 4412/2016, ςτισ
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ εκπόνθςθσ μελετϊν (πλιρουσ μελζτθσ ι επιμζρουσ ςταδίων αυτισ), οι
ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να χρθςιμοποιοφν τθν τιμι ι το κόςτοσ ωσ μοναδικό κριτιριο ανάκεςθσ μόνο εφόςον
ςυντρζχει μία από τισ παρακάτω περιπτϊςεισ, και κατόπιν γνϊμθσ του αρμόδιου τεχνικοφ ςυμβουλίου τθσ
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Άρκρο 22: Αποδεικτικά μζςα κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ.
Κατά τθν υποβολι προςφορϊν οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ
Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ
διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986 (Αϋ75), ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των
πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ
φορζασ πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 18 τθσ παροφςασ,
β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με το άρκρο 19 τθσ
παροφςασ.
Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, μπορεί να ηθτθκεί από τουσ
προςφζροντεσ να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά από τα κατωτζρω αναφερόμενα, όταν αυτό
απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν47 .
Κατά τθν υποβολι του ΤΕΥΔ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του
οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτο άρκρο
18.1.1 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε
αυτόν48.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα, για τθν εφαρμογι του παρόντοσ, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ
αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο
υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον
οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ49.

ανακζτουςασ αρχισ: α) όταν δεν απαιτοφνται τεχνικά ςτοιχεία άλλα, πζραν των ιδθ περιεχομζνων ςτο Φάκελο
Δθμόςιασ Σφμβαςθσ, όπωσ κατά κφριο λόγο ςτισ περιπτϊςεισ τοπογραφικϊν μελετϊν ι γεωτεχνικϊν ερευνϊν ι β)
όταν περιζχονται ςτο Φάκελο Δθμόςιασ Σφμβαςθσ επαρκι τεχνικά ςτοιχεία, ιδίωσ εγκεκριμζνεσ μελζτεσ
προθγοφμενων ςταδίων και είναι ςε ιςχφ εκδοκείςα Α.Ε.Ρ.Ο. ι γ) όταν πρόκειται για μελζτθ μικροφ ι απλοφ ζργου ι
ζργου χωρίσ αβεβαιότθτεσ ωσ προσ τθν τεχνικι λφςθ ι δ) όταν πρόκειται περί μελετϊν που, κατά τισ ιςχφουςεσ
προδιαγραφζσ, εκπονοφνται ςε ζνα ςτάδιο και των οποίων θ ζγκριςθ δεν προχποκζτει κανενόσ είδουσ αδειοδότθςθ ι
κεςμοκετθμζνθ διαδικαςία δθμόςιασ διαβοφλευςθσ, όπωσ ιδίωσ των τοπογραφικϊν, κυκλοφοριακϊν και
οικονομικϊν.
47

Ρρβ. άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019. Σθμειϊνεται
ότι θ προκεςμία των 10 θμερϊν που αναγράφεται ςτο παρόν ςθμείο αφορά μόνο τον χρόνο υπογραφισ του ΤΕΥΔ και
ςε καμία περίπτωςθ δεν ςυνδζεται με τθ ςυνολικι προκεςμία υποβολισ των προςφορϊν, με τθν ζννοια ότι οι
οικονομικοί φορείσ ζχουν τθ δυνατότθτα να υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ οποτεδιποτε κατά τθν ωσ άνω
προκεςμία.
48

Επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω δυνατότθτα εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του οικονομικοφ φορζα.
Εξακολουκεί να υφίςταται θ δυνατότθτα να υπογράφεται το ΤΕΥΔ από το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που
αναφζρονται ςτα τελευταία δφο εδάφια του άρκρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο
107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
49

Ρρβλ. άρκρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017.
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Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το ΤΕΥΔ υποβάλλεται χωριςτά
από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
Το δικαίωμα ςυμμετοχισ και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ όπωσ ορίηονται ςτθν παροφςα
διακιρυξθ, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν του
παρόντοσ άρκρου, ςφμφωνα με το άρκρο 5 (α και β) τθσ παροφςασ, κακϊσ και κατά τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 8.1 τθσ παροφςασ. Αν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθν ζκδοςι
τουσ δεν προβλζπεται χρόνοσ ιςχφοσ των δικαιολογθτικϊν, αυτά κεωροφνται ζγκυρα εφόςον ζχουν
εκδοκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 80 παρ. 12 του Ν.4412/2016, άλλωσ εφόςον φζρουν
θμερομθνία ζκδοςθσ εντόσ τριϊν μθνϊν50 πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν τθσ
ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που τυχόν προςκομίηονται για αναπλιρωςθ
δικαιολογθτικϊν πρζπει επίςθσ να φζρουν θμερομθνία ζκδοςθσ εντόσ τριϊν μθνϊν πριν από τθν
θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν τθσ πρόςκλθςθσ51.
Οι μεμονωμζνοι προςφζροντεσ πρζπει να ικανοποιοφν όλεσ τισ απαιτιςεισ των άρκρων 18 και 19 τθσ
παροφςασ. Στθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, θ πλιρωςθ των απαιτιςεων του άρκρου 18
και τθσ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του άρκρου 19.1 πρζπει να
ικανοποιοφνται από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ για τθν κατθγορία/ κατθγορίεσ του άρκρου 12.1 τθσ
παροφςασ, ςτθν/ςτισ οποία/ οποίεσ κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ςυμμετζχει. Θ πλιρωςθ των απαιτιςεων τθσ
οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ και τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ του
άρκρου 19.2 και 19.3, αντίςτοιχα, αρκεί να ικανοποιείται ακροιςτικά από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ).
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα δικαιολογθτικά αυτά.
Πλα τα αποδεικτικά ζγγραφα του άρκρου 22.1 ωσ 22.3 τθσ παροφςασ υποβάλλονται, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί
να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία
βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ52.
Τα αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά, βάςει των διατάξεων του άρκρου 80 παρ. 12 του Ν.4412/2016.
Αποδεκτζσ γίνονται:
•
οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,
•
οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για

50 Η εν λόγω προκεςμία αποςκοπεί ςτθν υποβολι επίκαιρων αποδεικτικϊν μζςων. Η ανακζτουςα αρχι δφναται,
εάν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθν ζκδοςι τουσ, δεν προβλζπεται χρόνοσ ιςχφοσ τουσ, να κζςει με τθ
διακιρυξθ ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα ςε ςχζςθ με τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν, εντόσ του
οποίου πρζπει να εκδίδονται (πχ. εντόσ ενόσ μθνόσ).
51 Ομοίωσ με τθν προθγοφμενθ υποςθμείωςθ.
52 Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αε του
ν. 4605/2019..
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τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν53 . Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ
υπογραφισ τουσ.
Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, κατόπιν ςχετικισ ζγγραφθσ κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 5.1
ειδοποίθςθσ από τθν ανακζτουςα αρχι, υποβάλλει, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 5 τθσ
παροφςασ54:
22.1 Δικαιολογθτικά μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 18:
22.1.1 Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 18.1.1 του παρόντοσ, απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του
κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προςφζρων, από το οποίο προκφπτει
ότι πλθροφνται αυτζσ οι απαιτιςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν
υποβολι του.55 Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα πρόςωπα
που ορίηονται ςτα τζςςερα τελευταία εδάφια του άρκρου 18.1.1 του παρόντοσ.
22.1.2 Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 18.1.2 του παρόντοσ:
β1) Αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ από τουσ αρμόδιουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ του οικείου
κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ, το οποίο πρζπει να είναι εν ιςχφ κατά τον χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν
περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν
από τθν υποβολι του.56
Οι Ζλλθνεσ μελετθτζσ - φυςικά πρόςωπα υποβάλλουν βεβαίωςθ του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ/ΕΦΚΑ ι άλλου τυχόν
αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ όπου είναι αςφαλιςμζνοι για τθν κάλυψθ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςισ
τουσ.
Οι εγκατεςτθμζνεσ ςτθν Ελλάδα εταιρείεσ / Γραφεία Μελετϊν υποβάλλουν αποδεικτικό αςφαλιςτικισ
ενθμερότθτασ (κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) για το προςωπικό τουσ με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ
εργαςίασ (ΤΣΜΕΔΕ για τουσ αςφαλιςμζνουσ – μζλθ του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προςωπικό). Δεν αποτελοφν
απόδειξθ ενθμερότθτασ τθσ προςφζρουςασ εταιρίασ, αποδεικτικά αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ των
φυςικϊν προςϊπων- μελετθτϊν που ςτελεχϊνουν το πτυχίο τθσ εταιρίασ ωσ εταίροι. Οι αλλοδαποί
προςφζροντεσ (φυςικά και νομικά πρόςωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν
υπεφκυνθ διλωςθ περί του ότι δεν απαςχολοφν προςωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρζωςθ αςφάλιςθσ
ςε θμεδαποφσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ. Αν απαςχολοφν τζτοιο προςωπικό, πρζπει να υποβάλλουν
ςχετικό αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ.

53 Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α,
υποπερίπτωςθ αδ’ του ν. 4605/2019.
54 Εφιςτάται θ προςοχι των ανακετουςϊν αρχϊν ςτο ότι πρζπει να ηθτείται θ προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν προσ
απόδειξθ μόνο των λόγων αποκλειςμοφ και των κριτθρίων επιλογισ που ζχουν τεκεί ςτθν παροφςα διακιρυξθ.
Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι, θ ανακζτουςα αρχι δφναται, κατά το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ηθτεί από
προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα
δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
55

Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ του

ν. 4605/2019.
56

Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ του

ν. 4605/2019.
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β2) Αποδεικτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ μζλουσ ι
χϊρασ57, το οποίο πρζπει να είναι εν ιςχφ κατά τον χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν
αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι
του.58
Οι Ζλλθνεσ μελετθτζσ και Εταιρείεσ / Γραφεία Μελετϊν υποβάλλουν αποδεικτικό τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Υ.
Οι αλλοδαποί προςφζροντεσ υποβάλλουν υπεφκυνθ διλωςθ περί του ότι δεν ζχουν υποχρζωςθ
καταβολισ φόρων ςτθν Ελλάδα. Σε περίπτωςθ που ζχουν τζτοια υποχρζωςθ, υποβάλλουν ςχετικό
αποδεικτικό τθσ οικείασ Δ.Ο.Υ.
β3) υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
22.1.2Α Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 18.1.2Α τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του59, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ
διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ
του πιςτοποιθτικοφ60.
22.1.3Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 18.1.4 του παρόντοσ:
Για τθν περίπτωςθ β’61, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του
οικείου κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ. Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι
ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι
διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο
τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό
εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ
φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το
Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Οι μελετθτζσ - φυςικά πρόςωπα
δενπροςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. Ειδικά θ μθ αναςτολι των
επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα

57

Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ ενθμερότθτασ

που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ, οι οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν εγκαίρωσ
πιςτοποιθτικά τα οποία να καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο
104 του ν. 4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι.
58

Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ του

ν. 4605/2019
59

Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α,
υποπερίπτωςθ αδ’ του ν. 4605/2019
60

Ρρβλ. άρκρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 46, περ. α’ του ν. 4605/2019.

61
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οικονομικοφσ φορείσ, αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων Εςόδων62.
Για τισ περιπτϊςεισ α’, γ’ και δ’63,υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ – μζλουσ ι τθσ
χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ του προςφζροντοσότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι
οριηόμενοι λόγοι αποκλειςμοφ64.
Για τθν περίπτωςθ ε’65, πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ. Για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα μελετθτζσ φυςικά πρόςωπα, προςκομίηεται πιςτοποιθτικό του Τ.Ε.Ε., ι του αντίςτοιχου επιμελθτθρίου (όταν αυτό
ζχει πεικαρχικζσ εξουςίεσ επί των μελϊν του) περί μθ διάπραξθσ παραπτϊματοσ, για το οποίο επιβλικθκε
πεικαρχικι ποινι. Τα Γραφεία / Εταιρείεσ Μελετϊν, κακϊσ και τα φυςικά πρόςωπα-μελετθτζσ,
ανεξάρτθτα από τθν χϊρα εγκατάςταςθσ (Ελλάδα ι αλλοδαπι), τα οποία δεν υπόκεινται ςτουσ άνω
πεικαρχικοφσ φορείσ, υποβάλουν πιςτοποιθτικό του φορζα ςτον οποίο υπόκεινται, εφόςον αυτόσ ζχει
πεικαρχικζσ εξουςίεσ ςτα μζλθ του, διαφορετικά υποβάλουν υπεφκυνθ διλωςθ ότι: α) δεν υπάρχει
πεικαρχικόσ φορζασ και β) δεν ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
22.1.4 Αν το κράτοσ μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά που να καλφπτουν όλεσ τισ
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ωσ άνω, υπό 22.1.1, 22.1.2 και 22.1.3 περ. β', το ζγγραφο ι το
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ
του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα εν λόγω ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ανωτζρω.
Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (eCertis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016.
Αν διαπιςτωκεί με οποιονδιποτε τρόπο ότι, ςτθν εν λόγω χϊρα εκδίδονται τα υπόψθ πιςτοποιθτικά, θ
προςφορά του διαγωνιηόμενου απορρίπτεται.
22.1.5 Για τθν περίπτωςθ του άρκρου 18.1.9τθσ παροφςασ, υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ
του κράτουσ – μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
22.2. Δικαιολογθτικά πλιρωςθσ κριτθρίων επιλογισ:
22.2.1 Ρροσ απόδειξθ τθσ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ:

62

Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet.

63

Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τισ επιλζξει, όλεσ ι κάποια/εσ εξ αυτϊν, ωσ λόγουσ αποκλειςμοφ.

64

Επιςθμαίνεται ότι θ ανακζτουςα αρχι, εφόςον μπορζςει να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα, ότι ςυντρζχει κάποια
από τισ περιπτϊςεισ αυτζσ, αποκλείει οποιονδιποτε οικονομικό φορζα από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ
τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ.
65
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(α) οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο
προβλεπόμενο από το άρκρο 17 του ν.4122/2013 και από το άρκρο 54 του ν.4409/2016, μθτρϊο
ενεργειακϊν επικεωρθτϊν, ενταγμζνοι ςτθ Γϋ Τάξθ.
(β) Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε λοιπά κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
προςκομίηουν τισ δθλϊςεισ και πιςτοποιθτικά που περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ
Αϋ του ν. 4412/2016.Σφμφωνα με το άρκρο 52 του Ν.4409/2016, οι Ενεργειακοί Επικεωρθτζσ που ζχουν
πιςτοποιθκεί ςε χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, εντάςςονται ςτο αντίςτοιχο Μθτρϊο Ενεργειακοφ
Επικεωρθτι του άρκρου 54 του ίδιου νόμου, ςε εφαρμογι τθσ ςχετικισ κείμενθσ εκνικισ και ευρωπαϊκισ
νομοκεςίασ
(γ) Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου
(Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ
δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ
με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, προςκομίηουν πιςτοποιθτικό αντίςτοιχου επαγγελματικοφ
ι εμπορικοφ μθτρϊου. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται
τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα του άρκρου 17.1 τθσ παροφςασ.
22.2.2 Θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα αποδεικνφεται ωσ ακολοφκωσ 66:
Δεν επιβάλλονται απαιτιςεισ και κατ’ επζκταςθ θ απόδειξθ τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ
πλθν των αναφερομζνων ςτθν αμζςωσ προθγοφμενθ παράγραφο 22.2.1.
22.3 Δικαιολογθτικά νομιμοποίθςθσ προςωρινοφ αναδόχου:
Σε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα από τα οποία προκφπτει θ
εξουςία υπογραφισ του νομίμου εκπροςϊπου.
Εάν ο προςφζρων είναι Α.Ε και Ε.Ρ.Ε :
1. ΦΕΚ ςφςταςθσ,
2. Αντίγραφο του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ με το ΦΕΚ ςτο οποίο ζχουν δθμοςιευτεί όλεσ οι μζχρι ςιμερα
τροποποιιςεισ αυτοφ ι επικυρωμζνο αντίγραφο κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ (εφόςον υπάρχει)
3. ΦΕΚ ςτο οποίο ζχει δθμοςιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροςϊπθςθσ του νομικοφ προςϊπου,
4. Ρρακτικό Δ.Σ περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ςτο οποίο μπορεί να περιζχεται και
εξουςιοδότθςθ (εφόςον αυτό προβλζπεται από το καταςτατικό του υποψθφίου αναδόχου) για υπογραφι
και υποβολι προςφοράσ ςε περίπτωςθ που δεν υπογράφει ο ίδιοσ ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του φορζα τθν
προςφορά και τα λοιπά απαιτοφμενα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ και ορίηεται ςυγκεκριμζνο άτομο,
5. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί τροποποιιςεων του καταςτατικοφ / μθ
λφςθσ τθσ εταιρείασ.

66

Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ του προςφζροντοσ, όπωσ αυτι προςδιορίηεται ςτο άρκρο 19.3, θ
ανακζτουςα αρχι αναγράφει όςα εκ των αποδεικτικϊν μζςων που αναφζρονται ςτα ςτοιχεία αιι, β, γ, ε, ςτ και θ του
Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Α’ του ν. 4412/2016 απαιτοφνται (άρκρο 80 παρ. 5 του ωσ άνω νόμου). Ειδικά
θ ςτελζχωςθ των θμεδαπϊν μελετθτικϊν επιχειριςεων αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ
(πτυχίο) ςτο Μθτρϊο Μελετθτϊν/ Γραφείων Μελετϊν.
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Εάν ο προςφζρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντίγραφο του καταςτατικοφ με όλα τα μζχρι ςιμερα τροποποιθτικά, ι φωτοαντίγραφο επικυρωμζνου,
από δικθγόρο, κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ, εφόςον υπάρχει
2. Ριςτοποιθτικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί των τροποποιιςεων του καταςτατικοφ
Σε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ εκδίδονται με βάςθ
τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνα, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό
πιςτοποιθτικό.

Άρκρο 23 - Διάφορα:
Με τθν από 9-11-2020 απόφαςθ του Ρρυτανικοφ Συμβουλίου του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου(4θ ςυνεδρίαςθ
ακαδ. Ζτουσ 2020-2021 / ΘΘΔ: Θζματα Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 1), εγκρίκθκε δαπάνθ ζωσ του
ποςοφ των 10.000,00 € (ςυμπ/νου ΦΡΑ 24%), για τθ διενζργεια ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, με κριτιριο
ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ:
«Ενεργειακι Επικεϊρθςθ του κτθρίου του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου ςτθ
Ηάκυνκο, ζκδοςθ Ριςτοποιθτικοφ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΡΕΑ), ςφνταξθ Συςτάςεων Βελτίωςθσ τθσ
Ενεργειακισ Απόδοςθσ».
Με τθν από 9-11-2020 απόφαςθ του Ρρυτανικοφ Συμβουλίου του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου(4θ ςυνεδρίαςθ
ακαδ. Ζτουσ 2020-2021 / ΘΘΔ: Διοικθτικά Θζματα 2.5), ορίςτθκαν δφο από τα τρία μζλθ (τακτικά &
αναπλθρωματικά) τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ τθσ ωσ άνω τεχνικισ υπθρεςίασ, κλάδου
μθχανικϊν κατθγορίασ ΡΕ.
Με το υπ’ αρικ. πρωτ.: 944/7-12-2020 ζγγραφο του Τ.Ε.Ε./Τμιμα Κζρκυρασ, ορίςκθκε ο τακτικόσ και
αναπλθρωματικόσ εκπρόςωποσ, μθχανικοί ΡΕ, του Ρεριφερειακοφ Τμιματοσ Κζρκυρασ του Τεχνικοφ
Επιμελθτθρίου Ελλάδασ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ
ςφμβαςθσ για τθν παροχι τθσ ωσ άνω τεχνικισ υπθρεςίασ.
Κζρκυρα, 21/12/2020
Συντάχκθκε

Ελζγχκθκε & Θεωρικθκε
Θ Ρροϊςταμζνθ Τμιματοσ

Θ αναπλθρϊτρια Ρροϊςταμζνου MARIA
Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν PAPAVLASOPO

Γεϊργιοσ Μαρτηοφκοσ

Αικατερίνθ Ραπακωνςταντίνου

Μαρία Ραπαβλαςοποφλου

Μθχ/γοσ Μθχ/κόσ ΡΕ/Α’

Αρχ/κτων Μθχ/κόσ ΡΕ/Α’

Ρολιτικόσ Μθχανικόσ ΡΕ/Α’

ULOU

Digitally signed by MARIA
PAPAVLASOPOULOU
Date: 2020.12.21 10:49:21
+02'00'

Εγκρίκθκε
(κατόπιν τθσαπό 9-11-2020 απόφαςθ του Ρρυτανικοφ Συμβουλίου του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου, 4θ
ςυνεδρίαςθ ακαδ. Ζτουσ 2020-2021 / ΘΘΔ: Θζματα Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 1)67
Ο Αντιπρφτανθσ Οικονομικϊν, Φοιτθτικισ Μζριμνασ
και Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ

ILIAS
GIARENIS

Digitally signed by ILIAS
GIARENIS
Date: 2020.12.21 14:27:08
+02'00'

Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Θλίασ Γιαρζνθσ

67

Του αρμοδίου οργάνου του εργοδότθ – ανακζτουςασ αρχισ (άρκρο 2 παρ. 3 ςτοιχ. 2 του ν. 4412/2016).
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ
ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ

Αντικείμενο παροχισ υπθρεςιϊν – Τεχνικζσ προδιαγραφζσ – Ρροχπολογιςμόσ
Θ παροχι τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ τθσ ενεργειακισ επικεϊρθςθσ του κτιρίου του Τμιματοσ
Ρεριβάλλοντοσ του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου ςτθ Ηάκυνκο και τθσ ζκδοςθ Ριςτοποιθτικοφ Ενεργειακισ
Απόδοςθσ (ΡΕΑ), με ταυτόχρονθ ςφνταξθ Συςτάςεων Βελτίωςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ:


Καλφπτει τθν εκ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ απαίτθςθ, ωσ προσ τθν υποχρεωτικι ζκδοςθ ΡΕΑ για
κτίρια ςυνολικισ επιφάνειασ άνω των διακοςίων πενιντα τετραγωνικϊν μζτρων (250 τ.μ.), τα οποία
χρθςιμοποιοφνται από υπθρεςίεσ του δθμόςιου και ευρφτερου δθμόςιου τομζα, όπωσ αυτόσ ορίηεται
κάκε φορά, και τα οποία επιςκζπτεται ςυχνά το κοινό (άρκρο 12, παράγρ. 1ε τουΝ. 4122/2013, ΦΕΚ
42 Α/19-2-2013 “Ενεργειακι Απόδοςθ Κτιρίων – Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2010/31/ΕΕ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπζσ διατάξεισ”).



Είναι αναγκαία και αποτελεί προχπόκεςθ για τθν υποβολι πρόταςθσ του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου, ςτο
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ» - Άξονασ
Ρροτεραιότθτασ 10 «Εφαρμογι Στρατθγικϊν Επίτευξθσ Χαμθλϊν Εκπομπϊν Διοξειδίου του Άνκρακα
με ζμφαςθ ςτισ αςτικζσ περιοχζσ», με τίτλο «Ενεργειακι Αναβάκμιςθ Δθμόςιων Κτιρίων – Δράςεισ
Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ και Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ (ΕΞΕ) και Αξιοποίθςθσ Ανανεϊςιμων Ρθγϊν
Ενζργειασ (ΑΡΕ), ςε Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα, Φοιτθτικζσ Εςτίεσ του Υπουργείου Ραιδείασ
κλπ». Θ υποβολι πρόταςθσ κα υποβάλλεται κατόπιν ζκδοςθσ τθσ με αρικ. πρωτ.: οικ.ΕΥΔ/ΕΡ
ΥΜΕΡΕΑΑ 1443/14-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΟ47465ΧΙ8-ΤΩΨ) Ρρόςκλθςθσ (κωδικόσ πρόςκλθςθσ
10.4c.15.1.2.3 – Α/Α ΟΡΣ ΕΣΡΑ:3549) του Υπουργείου Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ – Ειδικι Γραμματεία
Διαχείριςθσ Τομεακϊν ΕΡ του ΕΤΡΑ και ΤΣ. Θ πρόταςθ αφορά Επεμβάςεισ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ
και Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ και Δράςεισ Αξιοποίθςθσ Ανανεϊςιμων Ρθγϊν, όπωσ προδιαγράφονται
ςτθν ανωτζρω Ρρόςκλθςθ.

Θ ενεργειακι επικεϊρθςθ του κτιρίου αποςκοπεί ςτθν ενεργειακι πιςτοποίθςι του, με τθν ζκδοςθ
του ΡΕΑ και ςτθ ςφνταξθ των ςυςτάςεων βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ. Θ ενεργειακι
επικεϊρθςθ διεξάγεται από ενεργειακοφσ επικεωρθτζσ, εγγεγραμμζνουσ ςτο προβλεπόμενο από το
άρκρο 17 του ν.4122/2013, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 54 του ν.4409/2016, μθτρϊο
ενεργειακϊν επικεωρθτϊν και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 12 του ν.4122/2013.
Θ διαδικαςία ενεργειακισ επικεϊρθςθσ του κτιρίου περιλαμβάνει τα παρακάτω ςτάδια:


Τθν ανάκεςθ τθσ ενεργειακισ επικεϊρθςθσ του κτιρίου ςτον ενεργειακό επικεωρθτι κατόπιν
πρόςκλθςθσ από τον ιδιοκτιτθ / διαχειριςτι του κτιρίου. Κατά τθν ανάκεςθ κακορίηονται με ζγγραφθ
ςυμφωνία οι υποχρεϊςεισ των ςυμβαλλόμενων μερϊν, του ενεργειακοφ επικεωρθτι (όπωσ ζκδοςθ
ΡΕΑ, αρικμόσ αντιγράφων ΡΕΑ ιδίωσ κατά τθν κοινι πιςτοποίθςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 11
του ν.4122/2013, ςφνταξθ ζκκεςθσ επικεϊρθςθσ κ.ά.) και του ιδιοκτιτθ / διαχειριςτι (όπωσ παροχι
γενικϊν πλθροφοριϊν για τθ χριςθ και καταςκευι του κτιρίου, το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ, παράδοςθ
τθσ άδειασ δόμθςθσ και τυχόν αρχιτεκτονικϊν και Θ/Μ ςχεδίων του κτιρίου ωσ καταςκευαςκζντοσ
κ.ά.), για τθ διευκόλυνςθ τθσ ενεργειακισ επικεϊρθςθσ.



Τθν θλεκτρονικι απόδοςθ Αρικμοφ Ρρωτοκόλλου (ΑΡ) ενεργειακισ επικεϊρθςθσ, κατόπιν
θλεκτρονικισ καταχϊρθςθσ των γενικϊν ςτοιχείων του κτιρίου ςε ειδικι μερίδα του προβλεπόμενου,
από το άρκρο 17 του ν.4122/2013, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 54 του ν.4409/2016,
αρχείου επικεωριςεωσ κτιρίων. Ο ίδιοσ αρικμόσ πρωτοκόλλου χρθςιμοποιείται για τθν θλεκτρονικι
καταχϊρθςθ του ΡΕΑ ςτο προαναφερόμενο Αρχείο.



Τον επιτόπιο ζλεγχο του ενεργειακοφ επικεωρθτι ςτο κτίριο. Στον ενεργειακό επικεωρθτι παρζχεται
από τον ιδιοκτιτθ θ δυνατότθτα επίςκεψθσ των εςωτερικϊν κοινόχρθςτων και ιδιόκτθτων χϊρων που
πρόκειται να επικεωριςει.
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Τθν επαλικευςθ των ςτοιχείων που του ζχουν παραςχεκεί από τον ιδιοκτιτθ / διαχειριςτι και τθν
καταγραφι όλων των απαραίτθτων ςτοιχείων για τον υπολογιςμό τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ του
κτιρίου και τθν ζκδοςθ του ΡΕΑ. Εφόςον ο ενεργειακόσ επικεωρθτισ δεν ζχει ςτθ διάκεςι του τα
αρχιτεκτονικά ςχζδια του κτιρίου (κατόψεισ, όψεισ, τομζσ) «ωσ καταςκευαςκζντοσ», ςυντάςςει
ςκαριφιματα για τθ ςχθματικι αποτφπωςθ τθσ γεωμετρίασ του κτιρίου.



Σε περίπτωςθ κτιρίων μεγάλθσ επιφάνειασ με πολφπλοκα τεχνικά ςυςτιματα, πζρα από τθν απλι
καταγραφι των ςτοιχείων του, δφναται να χρθςιμοποιθκεί κατάλλθλοσ εξοπλιςμόσ για τθ μζτρθςθ
των διαφόρων παραμζτρων που ςυμβάλλουν ςτθν αποτφπωςθ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων και
των ςυνκθκϊν λειτουργίασ.



Τθν επεξεργαςία των ςτοιχείων του κτιρίου με τθν εφαρμογι τθσ μεκοδολογίασ υπολογιςμοφ τθσ
ενεργειακισ απόδοςθσ κτιρίου, όπωσ αναφζρεται ςτο κεφάλαιο Βϋ τθσ Κ.Υ.Α. υπ’ αρικμ.
ΔΕΡΕΑ/οικ.178581/17 (ΦΕΚ 2367 Β/12-07-2017) «Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Ενεργειακισ Απόδοςθσ
Κτιρίων». Από τουσ υπολογιςμοφσ προκφπτει θ ενεργειακι κατανάλωςθ του κτιρίου (για ΘΨΚ, ΗΝΧ
και φωτιςμό) και θ αντίςτοιχθ ενεργειακι του κατάταξθ.



Τθ ςφνταξθ του ΡΕΑ Κτιρίου, όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο 13 τθσ Κ.Υ.Α. υπ’ αρικμ.
ΔΕΡΕΑ/οικ.178581/2017 (ΦΕΚ 2367 Β/12-07-2017).



Τθν θλεκτρονικι υποβολι και καταχϊρθςθ του ςε ειδικι μερίδα του αρχείου επικεϊρθςθσ κτιρίων,
τθν ζκδοςθ του ΡΕΑ και τθν παράδοςθ των ςυμφωνθμζνων αντιγράφων αυτοφ, ςφραγιςμζνων και
υπογεγραμμζνων, ςτον ιδιοκτιτθ / διαχειριςτι, με μζριμνα του ενεργειακοφ επικεωρθτι.

Κατά τθν ενεργειακι επικεϊρθςθ κτιρίων δφναται να ςυμπλθρϊνεται τυποποιθμζνο ζντυπο ζκκεςθσ
ενεργειακισ επικεϊρθςθσ του κτιρίου, το οποίο περιλαμβάνει τα απαιτοφμενα ςτοιχεία για τον
υπολογιςμό τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ του κτιρίου και τθν ζκδοςθ του ΡΕΑ. Το ζντυπο διευκολφνει τον
ενεργειακό επικεωρθτι ςτθν ποιοτικι και ποςοτικι εκτίμθςθ των παραμζτρων που αφοροφν ςτα δομικά
ςτοιχεία του κελφφουσ και ςτα τεχνικά ςυςτιματα των κτιρίων και ςυμβάλλει ςτθ ςφντομθ διεξαγωγι τθσ
ενεργειακισ επικεϊρθςθσ.
Το ζντυπο ζκκεςθσ ενεργειακισ επικεϊρθςθσ του κτιρίου περιλαμβάνει ςτοιχεία του κτιρίου που
αφοροφν: α) ςτο κτιριακό κζλυφοσ, β) ςτα ςυςτιματα ΘΨΚ, γ) ςτο ΗΝΧ, δ) ςτο φωτιςμό και θ) ςτισ
παραμζτρουσ εςωτερικϊν ςυνκθκϊν άνεςθσ.
Για τουσ υπολογιςμοφσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τθσ ενεργειακισ κατάταξθσ των κτιρίων
εφαρμόηεται θ μζκοδοσ θμι-ςτακερισ κατάςταςθσ μθνιαίου βιματοσ του ευρωπαϊκοφ προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 13790 και των υπόλοιπων ευρωπαϊκϊν προτφπων, όπωσ αυτά απεικονίηονται ςτο παράρτθμα 1 τθσ
Κ.Υ.Α. υπ’ αρικμ. ΔΕΡΕΑ/οικ.178581/17 (ΦΕΚ 2367 Β/12-07-2017) «Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Ενεργειακισ
Απόδοςθσ Κτιρίων» και ιςχφουν. Τα δεδομζνα και τα αποτελζςματα των υπολογιςμϊν τθσ ενεργειακισ
απόδοςθσ και τθσ ενεργειακισ κατάταξθσ των κτιρίων υποβάλλονται και ανταλλάςςονται μζςω ανοικτισ
δομισ δεδομζνων (XML) και διεπαφισ προγραμματιςμοφ εφαρμογϊν (API).
Οι παράμετροι υπολογιςμοφ κακορίηονται ςτα νζα κτίρια από τα ςτοιχεία τθσ αρχιτεκτονικισ και
θλεκτρομθχανολογικισ μελζτθσ και ςτα υφιςτάμενα βάςει των ςτοιχείων του επιτόπιου ελζγχου του
κτιρίου ("ωσ καταςκευαςκζντοσ") και αναλφονται περαιτζρω ςτισ ΤΟΤΕΕ. Οι πρότυπεσ εςωτερικζσ
ςυνκικεσ (κερμοκραςία, υγραςία, αεριςμόσ εςωτερικϊν χϊρων, φωτιςμόσ κ.ά.) των κτιρίων
προςδιορίηονται ςτθν αντίςτοιχθ ΤΟΤΕΕ.
Σε περίπτωςθ κτιρίου που περιλαμβάνει κτιριακζσ μονάδεσ με διαφορετικζσ κφριεσ χριςεισ, οι
υπολογιςμοί για τθν ενεργειακι απόδοςθ και ενεργειακι κατάταξθ του κτιρίου, τόςο κατά τθν εκπόνθςθ
τθσ ΜΕΑ όςο και κατά τθν ενεργειακι επικεϊρθςθ κτιρίου για τθν ζκδοςθ του ΡΕΑ, γίνονται ξεχωριςτά για
κάκε κφρια χριςθ των επιμζρουσ κτιριακϊν μονάδων.
Για τουσ υπολογιςμοφσ λαμβάνονται υπόψθ τα κλιματικά δεδομζνα, όπωσ προςδιορίηονται ςτθν
αντίςτοιχθ ΤΟΤΕΕ.
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Θ αναγωγι τθσ υπολογιηόμενθσ τελικισ κατανάλωςθσ καυςίμου ςε πρωτογενι γίνεται με τθ χριςθ
των ςυντελεςτϊν του πίνακα Β.1. του άρκρου 5 τθσ Κ.Υ.Α. υπ’ αρικμ. ΔΕΡΕΑ/οικ.178581/2017.Για τον
υπολογιςμό τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ πρωτογενοφσ ενζργειασ εφαρμόηεται θ ίδια μεκοδολογία, τόςο
ςτο υπό εξζταςθ κτίριο, όςο και ςτο αντίςτοιχο κτίριο αναφοράσ.
Το Ριςτοποιθτικό Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΡΕΑ) περιλαμβάνει τθν ενεργειακι απόδοςθ του κτιρίου,
όπωσ προκφπτει από τθν ενεργειακι επικεϊρθςθ και τουσ υπολογιςμοφσ, και κατ' ελάχιςτον τα ακόλουκα
ςτοιχεία και πλθροφορίεσ:
1. Στοιχεία τθσ επικεϊρθςθσ
- Αρικμό Ρρωτοκόλλου (ΑΡ) ενεργειακισ επικεϊρθςθσ
- Αρικμό Αςφαλείασ (ΑΑ)
- Θμερομθνία ζκδοςθσ και Ιςχφοσ του ΡΕΑ
- Ονοματεπϊνυμο ενεργειακοφ επικεωρθτι
- Αρικμό Μθτρϊου (ΑΜ) ενεργειακοφ επικεωρθτι
- Υπογραφι και Σφραγίδα ενεργειακοφ επικεωρθτι
2. Γενικά ςτοιχεία του κτιρίου ι τθσ κτιριακισ μονάδασ
- Φωτογραφία
- Χριςθ
- Εάν θ επικεϊρθςθ αφορά ςε "Κτίριο" ι "Κτιριακι μονάδα"
- Ρροςδιοριςμό τθσ κζςθσ τθσ κτιριακισ μονάδασ ςτο κτίριο (π.χ. με αρικμό ιδιοκτθςίασ, όροφο,
προςανατολιςμό κ.ά.)
- Κλιματικι ηϊνθ ςτθν οποία βρίςκεται το κτίριο
- Ρλιρθ διεφκυνςθ του κτιρίου (Διεφκυνςθ / Τ.Κ./ Ρόλθ)
- Συνολικι επιφάνεια
- Ωφζλιμθ επιφάνεια
3. Κατάταξθ ςε ενεργειακι κατθγορία του κτιρίου ι τθσ κτιριακισ μονάδασ
4. Ετιςια κατανάλωςθ ενζργειασ
α) Υπολογιηόμενθ ετιςια κατανάλωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ κτιρίου αναφοράσ *kWh/m2+:
Θ ετιςια ςυνολικι κατανάλωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ (RR) εκφραςμζνθ ςε kWh ανά m2 ωφζλιμθσ
επιφάνειασ κτιρίου ι κτιριακισ μονάδασ αναφοράσ, ςφμφωνα με τα αποτελζςματα των υπολογιςμϊν και
των εκνικϊν ςυντελεςτϊν μετατροπισ.
β) Υπολογιηόμενθ ετιςια κατανάλωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ *kWh/m2+:
Θ ετιςια ςυνολικι κατανάλωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ (Ε) εκφραςμζνθ ςε kWh ανά m2 ωφζλιμθσ
επιφάνειασ του εξεταηόμενου κτιρίου ι κτιριακισ μονάδασ, ςφμφωνα με τα αποτελζςματα των
υπολογιςμϊν και των εκνικϊν ςυντελεςτϊν μετατροπισ.
γ) Ρραγματικι ετιςια κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ *kWh/m2+:
Θ πραγματικι μζςθ ετιςια κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ εκφραςμζνθ ςε kWh ανά m2 ωφζλιμθσ
επιφάνειασ του εξεταηόμενου κτιρίου ι κτιριακισ μονάδασ, εφόςον υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία για τον
υπολογιςμό τθσ.
δ) Ρραγματικι ετιςια κατανάλωςθ κερμικισ ενζργειασ *kWh/m2+:
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Θ πραγματικι μζςθ ετιςια κατανάλωςθ κερμικισ ενζργειασ από καφςιμα εκφραςμζνθ ςε kWh ανά m2
ωφζλιμθσ επιφάνειασ του εξεταηόμενου κτιρίου ι κτιριακισ μονάδασ, εφόςον υπάρχουν διακζςιμα
ςτοιχεία για τον υπολογιςμό τθσ (π.χ. από λογαριαςμοφσ, κοινόχρθςτα, ατομικοφσ μετρθτζσ κατανάλωςθσ
κ.ά.).
ε) Ρραγματικι ςυνολικι ετιςια κατανάλωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ *kWh/m2+:
Θ πραγματικι μζςθ ετιςια ςυνολικι κατανάλωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ ςε kWh ανά m2 ωφζλιμθσ
επιφάνειασ του εξεταηόμενου κτιρίου ι κτιριακισ μονάδασ, εφόςον υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία για τον
υπολογιςμό τθσ.
5. Ετιςιεσ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα (CO2)
α) Υπολογιηόμενεσ ετιςιεσ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα *kg/m2+:
Οι ςυνολικζσ ετιςιεσ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα (CO2) ςε kg ανά m2 ωφζλιμθσ επιφάνειασ του
εξεταηόμενου κτιρίου ι κτιριακισ μονάδασ, βάςει τθσ υπολογιηόμενθσ ςυνολικισ ετιςιασ κατανάλωςθσ
πρωτογενοφσ ενζργειασ (Ε) και των εκνικϊν ςυντελεςτϊν μετατροπισ.
β) Ρραγματικζσ ετιςιεσ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα*kg/m2+:
Οι ςυνολικζσ μζςεσ ετιςιεσ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα (CO2) ςε kg ανά m2 ωφζλιμθσ επιφάνειασ
του εξεταηόμενου κτιρίου ι κτιριακισ μονάδασ, βάςει τθσ πραγματικισ ςυνολικισ ετιςιασ κατανάλωςθσ
πρωτογενοφσ ενζργειασ και εφόςον υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία για τον υπολογιςμό τθσ.
6. Ετιςια κατανάλωςθ ενζργειασ ανά τελικι χριςθ
α) Ρθγι Ενζργειασ / Τελικι Χριςθ / Συνειςφορά ςτο ενεργειακό ιςοηφγιο του κτιρίου (%)
β) Ετιςια κατανάλωςθ τελικισ ενζργειασ ανά τελικι χριςθ *kWh/m2+: Θ ετιςια κατανάλωςθ τελικισ
ενζργειασ ςε kWh ανά m2 ωφζλιμθσ επιφάνειασ του εξεταηόμενου κτιρίου ι κτιριακισ μονάδασ για
κζρμανςθ, ψφξθ, ΗΝΧ και - για κτίρια του τριτογενοφσ τομζα – φωτιςμό και θ ςυνειςφορά τθσ
παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ από ΑΡΕ και ΣΘΘ, ςφμφωνα με τα αποτελζςματα των υπολογιςμϊν
και των εκνικϊν ςυντελεςτϊν μετατροπισ.
7. Συςτάςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ
α) Εφόςον δεν ικανοποιοφνται οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ενεργειακισ απόδοςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο άρκρο 7 τθσ Κ.Υ.Α. υπ’ αρικμ. ΔΕΡΕΑ/οικ.178581/17 (ΦΕΚ 2367 Β/12-07-2017) «Ζγκριςθ Κανονιςμοφ
Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων», προτείνεται τουλάχιςτον μία και ζωσ τρεισ πικανζσ παρεμβάςεισ /
δζςμεσ παρεμβάςεων για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ του κτιρίου ι τθσ κτιριακισ μονάδασ και
τθ μείωςθ των εκπομπϊν CO2, οι οποίεσ είναι ιεραρχθμζνεσ και ςε ςχζςθ με το κόςτοσ - ενεργειακό
όφελοσ που προκφπτει από το βακμό ενεργειακισ αναβάκμιςθσ του κτιρίου και τθν εξοικονόμθςθ
ενζργειασ που επιτυγχάνεται.
β) Για τα προςτατευόμενα κτίρια τθσ παραγράφου 7 (β) του άρκρου 4 του ν.4122/2013 αποκλείονται
ςυςτάςεισ οι οποίεσ οδθγοφν ςε αλλοίωςθ, κατά τρόπο μθ αποδεκτό, του χαρακτιρα ι τθσ εμφάνιςι τουσ
ι ςε παραβίαςθ των ειδικϊν όρων και μορφολογικϊν περιοριςμϊν που επιβάλλουν οι διοικθτικζσ πράξεισ
προςταςίασ που διζπουν το προςτατευόμενο κτίριο ι περιοχι.
γ) Σε περίπτωςθ που το ΡΕΑ εκδίδεται ςτο πλαίςιο χρθματοδοτοφμενων - από εκνικοφσ ι/και κοινοτικοφσ
πόρουσ - προγραμμάτων, οι ςυςτάςεισ αναφζρονται, κατά προτεραιότθτα, με βάςθ τισ επιλζξιμεσ, κάκε
φορά, παρεμβάςεισ που ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ του παρόντοσ κανονιςμοφ και του προγράμματοσ, τισ
αντίςτοιχεσ τιμολογοφμενεσ δαπάνεσ, κακϊσ και τθν εξοικονομοφμενθ ενζργεια από τισ παρεμβάςεισ.
δ) Για τθ ςφνταξθ των ςυςτάςεων βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των κτιρίων, ο ενεργειακόσ
επικεωρθτισ δφναται να ανατρζχει ςε κατάλογο προτεινόμενων ςυςτάςεων, όπωσ κακορίηονται με
ςχετικι ΤΟΤΕΕ.
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Οι ςυςτάςεισ που περιλαμβάνει το ΡΕΑ είναι τεχνικά υλοποιιςιμεσ για το ςυγκεκριμζνο κτίριο και
μποροφν να οδθγιςουν ςε εκτίμθςθ του εφρουσ των περιόδων αποπλθρωμισ ι τθσ ςχζςθσ κόςτουσοφζλουσ για ολόκλθρο τον οικονομικό κφκλο ηωισ του.
Το ΡΕΑ παρζχει ςτον ιδιοκτιτθ ζνδειξθ για πθγζσ πλθροφόρθςθσ, οι οποίεσ, μεταξφ άλλων, αφοροφν:
α) τθ ςχζςθ κόςτουσ-απόδοςθσ των ςυςτάςεων που περιλαμβάνει το ΡΕΑ, θ αξιολόγθςθ τθσ οποίασ
ςτθρίηεται ςε ςειρά τυπικϊν προχποκζςεων, όπωσ θ εκτίμθςθ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και των
βαςικϊν τιμϊν ενζργειασ και θ προκαταρκτικι εκτίμθςθ του κόςτουσ, β) τα βιματα υλοποίθςθσ των
ςυςτάςεων, γ) ςυναφι κζματα, όπωσ οι ενεργειακζσ επικεωριςεισ ι τα κίνθτρα χρθματοδοτικοφ ι άλλου
χαρακτιρα και οι χρθματοδοτικζσ δυνατότθτεσ.
Θ πιςτοποίθςθ κτιριακϊν μονάδων μπορεί να βαςίηεται και ςε κοινι πιςτοποίθςθ ολόκλθρου του
κτιρίου και ςτθν περίπτωςθ αυτι δεν απαιτείται θ ζκδοςθ ΡΕΑ κατά το άρκρο 12 για κάκε επί μζρουσ
κτιριακι μονάδα.
Το Ριςτοποιθτικό Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΡΕΑ) είναι δεκαετοφσ ιςχφοσ κατ’ ανϊτατο όριο. Εάν ςτο
κτίριο ι ςτθν κτιριακι μονάδα γίνει ριηικι ανακαίνιςθ πριν παρζλκει το διάςτθμα των δζκα (10) ετϊν, θ
ιςχφσ του ΡΕΑ λιγει κατά το χρόνο ολοκλιρωςθσ τθσ ανακαίνιςθσ.
Θ τεχνικι υπθρεςία τθσ ενεργειακισ επικεϊρθςθσ του κτιρίου του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ του
Ιονίου Ρανεπιςτθμίου ςτθ Ηάκυνκο, κα διεξαχκεί από Ενεργειακοφσ Επικεωρθτζσ Κτιρίων Γ’ Τάξθσ,
εγγεγραμμζνουσ ςτο προβλεπόμενο από το άρκρο 17 του ν.4122/2013 και από το άρκρο 54 του
ν.4409/2016, μθτρϊο ενεργειακϊν επικεωρθτϊν και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 12 του
ν.4122/2013.
Σφμφωνα με το άρκρο 17 του Ν.4122/2013, τθρείται ξεχωριςτό Μθτρϊο για τα νομικά πρόςωπα
οποιαςδιποτε νομικισ μορφισ, των οποίων ζνασ τουλάχιςτον εταίροσ είναι Ενεργειακόσ Επικεωρθτισ.
Σφμφωνα με το άρκρο 52 του Ν.4409/2016, οι Ενεργειακοί Επικεωρθτζσ που ζχουν πιςτοποιθκεί ςε
χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, εντάςςονται ςτο αντίςτοιχο Μθτρϊο Ενεργειακοφ Επικεωρθτι του
άρκρου 54 του ίδιου νόμου, ςε εφαρμογι τθσ ςχετικισ κείμενθσ εκνικισ και ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ
Ο Ενεργειακόσ Επικεωρθτισ υποχρεοφται να υποβάλλει το Ριςτοποιθτικό Ενεργειακισ Απόδοςθσ του
Κτιρίου και τα αντίςτοιχα ζντυπα ενεργειακισ επικεϊρθςθσ κτιρίου, ςτο Αρχείο Επικεωριςεωσ Κτιρίων
του άρκρου 17 του Ν. 4122/2013.
Επιπροςκζτωσ, ςτο πλαίςιο παροχισ τθσ παροφςασ τεχνικισ υπθρεςίασ, πλζον τθσ ζκδοςθσ του ΡΕΑ
για το κτίριο του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου ςτθ Ηάκυνκο, κατά τα ωσ άνω
οριηόμενα, ο ανάδοχοσ οφείλει:
1.

Να ςυντάξει πλιρθ τεχνικι περιγραφι – ζκκεςθ και ενδεικτικό προχπολογιςμό, όςον αφορά τισ
ςυςτάςεισ βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ. Συγκεκριμζνα απαιτείται θ υποβολι μίασ μόνον
δζςμθσ παρεμβάςεων για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ του κτιρίου και τθ μείωςθ των
εκπομπϊν CO2, θ οποία λαμβάνει υπόψθ τθσ το κόςτοσ - ενεργειακό όφελοσ που προκφπτει από το
βακμό ενεργειακισ αναβάκμιςθσ του κτιρίου και τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ που επιτυγχάνεται. Οι
παρεμβάςεισ κα πρζπει να είναι επιλζξιμεσ με βάςθ τθν υπ’ αρικ. πρωτ.: οικ.ΕΥΔ/ΕΡ ΥΜΕΡΕΑΑ
1443/14-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΟ47465ΧΙ8-ΤΩΨ) Ρρόςκλθςθ του Υπουργείου Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ –
Ειδικι Γραμματεία Διαχείριςθσ Τομεακϊν ΕΡ του ΕΤΡΑ και ΤΑ και επιπροςκζτωσ κα πρζπει
υποχρεωτικά να αναβακμίηουν τθν ενεργειακι απόδοςθ του κτιρίου κατά δφο ενεργειακζσ βακμίδεσ
και υποχρεωτικά μετά τθν υλοποίθςθ των παρεμβάςεων το κτίριο να κατατάςςεται ςε κατθγορία Β’
και άνω (Β’, Β+’, Α’, Α+’ ι ςχεδόν Μθδενικισ Κατανάλωςθσ κτίριο), ςφμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ. Οι
παρεμβάςεισ κα αφοροφν τισ εξισ κατθγορίεσ Ενεργειϊν, όπωσ προδιαγράφονται ςτθν Ρρόκλθςθ:
1.1.

Κατθγορία Ενζργειασ 1: Επεμβάςεισ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ και Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ
(ΕΞΕ). Ενδεικτικά αναφζρονται: επεμβάςεισ επί του κελφφουσ με προςκικθ μόνωςθσ,
αντικατάςταςθ κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νζα πιςτοποιθμζνα υψθλισ ενεργειακισ
απόδοςθσ, αντικατάςταςθ ςυςτιματοσ καυςτιρα/λζβθτα/ςωλθνϊςεων με ςφςτθμα που
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επιτρζπει χριςθ ΑΡΕ, αντικατάςταςθ παλαιοφ ςυςτιματοσ κλιματιςμοφ, εγκατάςταςθ
ςυςτθμάτων μετριςεων, παρακολοφκθςθσ, καταγραφισ, επεξεργαςίασ και προβολισ –
επιτόπου και διαδικτυακϊσ των λειτουργικϊν ςτοιχείων και αποτελεςμάτων των ενεργειακϊν
ςυςτθμάτων του κτιρίου, όπωσ ολοκλθρωμζνων ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ενζργειασ ςε κτίρια
(BEMS), πακθτικά θλιακά ςυςτιματα, πακθτικά ςυςτιματα φυςικοφ και ενεργειακοφ τεχνθτοφ
φωτιςμοφ, κτλ.
1.2.

Κατθγορία Ενζργειασ 2: Επιδεικτικζσ δράςεισ Αξιοποίθςθσ Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ
(ΑΡΕ). Ενδεικτικά αναφζρονται: δράςεισ ΑΡΕ όπωσ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ με
ενεργειακό
ςυμψθφιςμό
(netmetering)
ι
εικονικό
ενεργειακό
ςυμψθφιςμό
(virtualnetmetering), καταςκευι εγκατάςταςθσ ταυτόχρονθσ παραγωγισ θλεκτρικισ και
κερμικισ ενζργειασ υψθλισ αποδοτικότθτασ, καταςκευι εγκατάςταςθσ εκμετάλλευςθσ τθσ
παραγόμενθσ κερμικισ ενζργειασ από ΣΘΘΥΑ ι/και ΑΡΕ για παραγωγι ψφξθσ, ενιαίο ςφςτθμα
για τθν παρακολοφκθςθ του αντικτφπου όλων των δράςεων ενεργειακισ αναβάκμιςθσ – online πλατφόρμα δθμοςιοποίθςθσ των ςχεδίων ενεργειακισ απόδοςθσ ι/και περιβαλλοντικϊν
δθλϊςεων και των επιδόςεων των δράςεων με επεξεργαςία και αυτόματθ ςε πραγματικό
χρόνο ανάρτθςθ των μετριςεων των δεικτϊν των δράςεων που διακζτουν ςυςτιματα
μετριςεων, παρακολοφκθςθσ, καταγραφισ.

2.

Να λάβει υπόψθ ϊςτε, θ ανωτζρω τεχνικι περιγραφι – ζκκεςθ να περιλαμβάνει τα απαραίτθτα
ςτοιχεία που απαιτοφνται για τθ ςφνταξθ του Τεχνικοφ Δελτίου Ρράξθσ (ΤΔΡ) τθσ προτεινόμενθσ
πράξθσ, το οποίο αποτελεί τθν πρόταςθ του Δικαιοφχου (Ιόνιο Ρανεπιςτιμιο) για τθν ζνταξθ τθσ
πράξθσ. Ειδικότερα, επιπροςκζτωσ με τθν αναλυτικι περιγραφι τθσ δζςμθσ των προτεινόμενων
επεμβάςεων-δράςεων για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ του κτιρίου και τον ενδεικτικό
προχπολογιςμό κάκε επζμβαςθσ, κα πρζπει να εμπεριζχει περιγραφι του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ
πράξθσ, μεκοδολογία υλοποίθςθσ παραδοτζα πράξθσ, εκτιμϊμενθ ετιςια μείωςθ των εκπομπϊν των
αερίων κερμοκθπίου ςε τόνουσ ιςοδφναμου CO2, μείωςθ τθσ ετιςιασ κατανάλωςθσ πρωτογενοφσ
ενζργειασ των δθμοςίων κτιρίων ςε KWh/ζτοσ, αιτιολόγθςθ τθσ ςυμβολισ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ
ςτθν επίτευξθ των ειδικϊν ςτόχων και δεικτϊν παρακολοφκθςθσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ
όπωσ αναφζρονται ςτθν Ρρόςκλθςθ, αναμενόμενα οφζλθ, προχπολογιςμόσ δράςεων πράξθσ κλπ.

3.

Να μεριμνιςει ϊςτε, θ ιεραρχικά πρϊτθ παρζμβαςθ να αφορά δράςθ αξιοποίθςθσ ΑΡΕ και
ειδικότερα τθ χριςθ φωτοβολταϊκϊν εγκαταςτάςεων για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ με
ενεργειακό ςυμψθφιςμό (netmetering) ι εικονικό ενεργειακό ςυμψθφιςμό (virtualnetmetering). Ωσ
ιεραρχικά δεφτερθ παρζμβαςθ κα είναι θ αντικατάςταςθ των φωτιςτικϊν ςωμάτων με νζα, χαμθλισ
ενεργειακισ κατανάλωςθσ με χριςθ λαμπτιρων led. Εφόςον οι δφο αυτζσ επεμβάςεισ δεν οδθγοφν
ςτον επιδιωκόμενο ςτόχο (ενεργειακι αναβάκμιςθ κτιρίου κατά δφο ενεργειακζσ βακμίδεσ με
κατάταξθ ςτθ κατθγορία Β’ και άνω), ο ενεργειακόσ επικεωρθτισ προτείνει επιπλζον παρεμβάςεισ
κατά τα οριηόμενα ωσ ανωτζρω (χωρίο 1).

4.

Να λάβει υπόψθ ϊςτε, οι παρεμβάςεισ όςον αφορά τισ δράςεισ ΑΡΕ για παραγωγι θλεκτρικισ
ενζργειασ να μθν οδθγοφν ςε περίςςεια παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, δθλαδι θλεκτρικισ
ενζργειασ μεγαλφτερθσ αυτισ που απαιτείται για τισ λειτουργικζσ ανάγκεσ του κτιρίου. Κατϋ αναλογία
θ μζγιςτθ εγκατεςτθμζνθ θλεκτρικισ ιςχφσ των δράςεων ΑΡΕ δεν κα υπερβαίνει τθν εγκατεςτθμζνθ
ςυνολικι ιςχφ του κτιρίου.

5.

Να λάβει υπόψθ ότι:
5.1.

Στο πλαίςιο τθσ Ρρόςκλθςθσ είναι επιλζξιμεσ δράςεισ αξιοποίθςθσ ΑΡΕ όπωσ ο ενεργειακόσ
ςυμψθφιςμόσ ι ο εικονικόσ ενεργειακόσ ςυμψθφιςμόσ, που δεν αφοροφν ςε εκμετάλλευςθ
παραγωγισ ενζργειασ κακϊσ και αυτζσ που αφοροφν ςε κάλυψθ κερμικϊν φορτίων.

5.2.

Είναι επιλζξιμεσ ςτον άμεςο περιβάλλοντα χϊρο του κτιρίου μόνιμεσ δράςεισ (κατά μζγιςτο
200 μ2) που αποδεδειγμζνα ςυμβάλλουν ςτθν ςυνολικι ενεργειακι αναβάκμιςθ.

5.3.

Οι δράςεισ ΑΡΕ είναι επιλζξιμεσ εφόςον: α) θ ςκοπιμότθτα τεκμθριϊνεται επαρκϊσ και από
ςχετικι ανάλυςθ κόςτουσ οφζλουσ, β) δεν προκφπτει οικονομικι δραςτθριότθτα (πϊλθςθ
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θλεκτρικισ ενζργειασ) , γ) βοθκοφν ςτθν επίτευξθ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, ςε ςυνδυαςμό με
τισ λοιπζσ κτιριακζσ παρεμβάςεισ.
6.

Να ςυντάξει ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ των προτεινόμενων παρεμβάςεων βάςει των ςτόχων του
Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ, θ οποία κυρίωσ κα περιλαμβάνει τθν οικονομικι ςκοπιμότθτα βάςει
Ανάλυςθσ Κόςτουσ Οφζλουσ όςον αφορά τισ παρεμβάςεισ ΑΡΕ και επιπροςκζτωσ τθν αποδοτικότθτα,
τθν ςε ικανοποιθτικά επίπεδα εξοικονόμθςθ ενζργειασ, τον αρικμό των εξυπθρετοφμενων φοιτθτϊν,
διοικθτικοφ και εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ, κλπ.

Ωσ προαναφζρκθκε, θ παροχι τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ αφορά το κτίριο του
Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου ςτθ Ηάκυνκο. Ρρόκειται για διϊροφο κτίριο με
υπόγειο, ςυνολικοφ εμβαδοφ επιφανείασ 5.872 m2, το οποίο βρίςκεται επί τθσ οδοφΜ. Μινωτοφ
Γιαννοποφλου 26, ςτθ κζςθ Ραναγοφλα Ηακφνκου. Αποτελεί κτίριο εκπαίδευςθσ, εντόσ του οποίου
ενυπάρχουν γραφεία, εργαςτιρια (φυςικισ, χθμείασ, περιβάλλοντοσ, πλθροφορικισ κ.α.), βιβλιοκικθ,
αμφικζατρο, κυλικείο, αίκουςεσ ςυνεδριάςεων, αίκουςεσ διδαςκαλίασ, βοθκθτικοί χϊροι, χϊροι
θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων και λοιποί ςυναφείσ χϊροι.
Για τθ διευκόλυνςθ τθσ ενεργειακισ επικεϊρθςθσ και τθν παροχι τθσ παροφςασ τεχνικισ υπθρεςίασ,
το Ιόνιο Ρανεπιςτιμιο παρζχει ςχζδια κατόψεων κακϊσ και λοιπά ςχζδια που αφοροφν τισ θλεκτρικζσ
εγκαταςτάςεισ του κτιρίου (ςτάδιο μελζτθσ: εφαρμογι), ςχζδια κατόψεων που αφοροφν τον κλιματιςμό
και αεριςμό του κτιρίου (ςτάδιο μελζτθσ: προμελζτθ),τοπογραφικό διαμόρφωςθσ περιβάλλοντα χϊρουπεριφερειακόσ φωτιςμόσ, οικοδομικι άδεια.
Σχετικι νομοκεςία:
1. Ν. 4122/2013, ΦΕΚ 42 Α/19-2-2013 “Ενεργειακι Απόδοςθ Κτιρίων – Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία
2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπζσ διατάξεισ”.
2. N. 4409/16 (ΦΕΚ 136 Α/28-7-16) «Ρλαίςιο για τθν αςφάλεια ςτισ υπεράκτιεσ εργαςίεσ ζρευνασ και
εκμετάλλευςθσ υδρογονανκράκων, ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2013/30/ΕΕ, τροποποίθςθ του Ρ.δ.
148/2009 και άλλεσ διατάξεισ», άρκρα 52-59.
3. Κ.Υ.Α. υπ’ αρικμ. ΔΕΡΕΑ/οικ.178581/17 (ΦΕΚ 2367 Β/12-07-2017) «Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Ενεργειακισ
Απόδοςθσ Κτιρίων».
4. Τεχνικζσ Οδθγίεσ Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.), επί τθσ ενεργειακισ επικεϊρθςθσ
κτιρίων και τθσ ζκδοςθσ πιςτοποιθτικοφ ενεργειακισ απόδοςθσ.
Θ προχπολογιςκείςα δαπάνθ για τθν παροχι τθσ προδιαγραφόμενθσ ωσ άνω τεχνικισ υπθρεςίασ
ανζρχεται ςτο ποςό των 10.000,00 €, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% και ειδικότερα:
Α/Α

Εκτιμϊμενθ αμοιβιςε ευρϊ €

Είδοσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ - Ραραδοτζα

(μθ ςυμπ/νου ΦΡΑ)

Α. Ενεργειακι Επικεϊρθςθ του κτθρίου του Τμιματοσ
Ρεριβάλλοντοσ του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου ςτθ Ηάκυνκο, ζκδοςθ
Ριςτοποιθτικοφ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΡΕΑ)

3.629,03

Β. Σφνταξθ Συςτάςεων Βελτίωςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ

4.435,48
Σφνολο:

8.064,51

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ: 8.064,51 € (μθ ςυμπ/νου ΦΡΑ)
Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ: 10.000,00€ (ςυμπ/νου ΦΡΑ)
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ – Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθν
ανακζτουςα αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Ο ενδιαφερόμενοσ προςφζρων μπορεί να επιςκεφκεί το κτίριο του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ του Ιονίου
Ρανεπιςτθμίου ςτθ Ηάκυνκο, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Τεχνικι Υπθρεςία, ζτςι ϊςτε να λάβει υπόψθ
του τθν κατάςταςθ αυτοφ κακϊσ και των γενικϊν και ειδικϊν ςυνκθκϊν που επικρατοφν ςτουσ χϊρουσ,
πριν από τθν διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ του.
Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν βλάβεσ, οι οποίεσ οφείλονται ςε πλθμμελείσ ενζργειεσκατά τθν παροχι
τθσ υπθρεςίασ, κα επιςκευάηονται από τον ανάδοχο χωρίσ επιπλζον χρζωςθ.
Ο ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ωσ
προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ ςφμβαςθσ. Σε
περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ, υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ
αποκατάςταςι τθσ.
Ο ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ περί
ενεργειακϊν επικεωριςεων κτιρίων κακ’ όλο το διάςτθμα τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ και οφείλει να
ςυντάςςει τεκμθριωμζνθ τεχνικι ζκκεςθ κατά τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ.
Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον ανάδοχο, ο οποίοσ
υποχρεοφται μζςα ςε δζκα (10) εργάςιμεσ μζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν
τθν ανωτζρα βία να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν Υπθρεςία, τα απαραίτθτα
αποδεικτικά ςτοιχεία.
Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ από τον ανάδοχο ςε οποιοδιποτε τρίτο των υποχρεϊςεων και δικαιωμάτων
που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ μεταξφ αυτοφ και τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Το προςωπικό που κα χρθςιμοποιθκεί, κα πρζπει να είναι άριςτο τόςο από απόψεωσ τεχνικισ
καταρτίςεωσ, όςο και από απόψεωσ ςυμπεριφοράσ και κα τθροφνται υποχρεωτικά οι κανόνεσ υγιεινισ και
αςφαλείασ των εργαηομζνων, που προβλζπονται από τισ διατάξεισ και τουσ νόμουσ του Κράτουσ. Ο
ανάδοχοσ αναλαμβάνει ςτο ακζραιο τθν ευκφνθ και υποχρζωςθ για αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, εργοδοτικζσ
υποχρεϊςεισ, τισ υποχρεϊςεισ που προζρχονται από τθν τιρθςθ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ και τθν
ευκφνθ εργατικοφ ατυχιματοσ των μελϊν του ςυνεργείου του και τθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ που
διζπει τθν υγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων.
Θ εκτζλεςθ του ζργου αφορά το διάςτθμα από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ ζωσ τριάντα (30)
θμζρεσ.
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙII – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ
ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
Στοιχεία του υποψιφιου:
Επωνυμία:……………………………………………………………………………….
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:………………………………………………………………………...
Διεφκυνςθ:……………………………………………………………………………….
Αρικμό τθλεφϊνου:……………………………………………………………………..
e-mail:……………………………………………………………………………………
Μετά από αυτοψία ςτο τόπο όπου κα παραςχεκεί θ τεχνικι υπθρεςία, αποδεχόμενοσ πλιρωσ τουσ
όρουσ τθσ υπ’ αρικ. πρωτ.: ΔΤΥ/6167/φ.2-20/ΗΑΚ/21-12-2020 Διακιρυξθσ, προςφζρω για τθν παροχι
τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ: «Ενεργειακι Επικεϊρθςθ του κτθρίου του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ του Ιονίου
Ρανεπιςτθμίου ςτθ Ηάκυνκο, ζκδοςθ Ριςτοποιθτικοφ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΡΕΑ), ςφνταξθ
Συςτάςεων Βελτίωςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ», τθν κάτωκι οικονομικι προςφορά:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣΡΑΑΔΟΤΕΑ

Εκτιμϊμενθ
Αμοιβι
ςε ευρϊ €
(μθ ςυμπ/νου
ΦΡΑ)

Α. Ενεργειακι Επικεϊρθςθ του κτθρίου
του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ του Ιονίου
Ρανεπιςτθμίου ςτθ Ηάκυνκο, ζκδοςθ
Ριςτοποιθτικοφ Ενεργειακισ Απόδοςθσ
(ΡΕΑ)

3.629,03

Β. Σφνταξθ Συςτάςεων Βελτίωςθσ τθσ
Ενεργειακισ Απόδοςθσ

4.435,48

Σφνολο:

8.064,51

Ροςοςτό
Ζκπτωςθσ %

Ρροςφερόμενθ Τιμι
ςε ευρϊ €
(ολογράφωσ και
αρικμθτικϊσ)
(μθ ςυμπ/νου ΦΡΑ)

Θ υποβολι τθσ ανωτζρω προςφοράσ αποτελεί τεκμιριο ότι γνωρίηω πλιρωσ τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ τθσ
τεχνικισ υπθρεςίασ και αποδζχομαι πλιρωσ τουσ όρουσ τθσ υπ’ αρικ. πρωτ.: ΔΤΥ/6167/φ.2-20/ΗΑΚ/2112-2020 Διακιρυξθσ.
Ο Ρροςφζρων

(Υπογραφι / Σφραγίδα)
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV –ΤΕΥΔ

ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ)

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα1 και τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ
Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: *Ιόνιο Ρανεπιςτιμιο]
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *99202011]
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *Ιωάννθ Θεοτόκθ 72/Κζρκυρα/49132]
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Γεϊργιοσ Μαρτηοφκοσ]
- Τθλζφωνο: *2661087643]
- Θλ. ταχυδρομείο: *gmartz@ionio.gr]
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [https://ionio.gr]
Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ
CPV):
[Ενεργειακι Επικεϊρθςθ του κτθρίου του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου
ςτθ Ηάκυνκο, ζκδοςθ Ριςτοποιθτικοφ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΡΕΑ), ςφνταξθ Συςτάςεων
Βελτίωςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ, CPV: 71315400-3 «Υπθρεςίεσ επικεϊρθςθσ κτιρίων» και
71314300-5 «Υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςχετικά με τθν ενεργειακι απόδοςθ»]
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *99202011+
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *Υπθρεςίεσ]
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : [ - ]
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): [Φ.220/ΗΑΚ]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:

Απάντθςθ:

Ρλιρθσ Επωνυμία:

[ ]

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):

[ ]

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ,
εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:

*……+

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι2:

*……+

Τθλζφωνο:

*……+

Θλ. ταχυδρομείο:

*……+

Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):

(διεφκυνςθ *……+

Γενικζσ πλθροφορίεσ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθ3;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ *+ Ναι *+ Πχι
αποκλειςτικότθτα,
του
άρκρου
20:ο
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»4 ι
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ
απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων [...............]
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων *…...............+
*….+
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι *+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
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του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό α) *……+
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο γ) *……+
κατάλογο5:
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:

δ) *+ Ναι *+ Πχι

Επιπροςκζτωσ,
ςυμπλθρϊςτε
τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ ε) *+ Ναι *+ Πχι
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Τρόποσ ςυμμετοχισ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ *+ Ναι *+ Πχι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσ6;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ α) *……+
φορζα
ςτθν
ζνωςθ
ι
κοινοπραξία
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα
κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ
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φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ β) *……+
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
Τμιματα

τθσ
γ) *……+
Απάντθςθ:

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι [ ]
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:

Απάντθςθ:

Ονοματεπϊνυμο

*……+

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον *……+
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα

*……+

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:

*……+

Τθλζφωνο:

*……+

Θλ. ταχυδρομείο:

*……+

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία *……+
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝ7
Στιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ *+Ναι *+Πχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ,
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ,
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ,
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ
(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει *+Ναι *+Πχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν
ναι
παρακζςτε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του
άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει
ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που
προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε
υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ8
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ9·
2. δωροδοκία10,11·
3. απάτθ12·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ13·
5.

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ14·

6.

παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων15.

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ *+ Ναι *+ Πχι
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπου16 το οποίο είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+17
Εάν ναι, αναφζρετε18:
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ α) Θμερομθνία:* +,
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 ςθμείο-(-α): * +,
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ
λόγοσ(-οι):* +
καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
γ)
Εάν
ορίηεται
απευκείασ
καταδικαςτικι απόφαςθ:

ςτθν

β) *……+
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
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ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+19
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Πχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ
ςχετικοφ
λόγου
αποκλειςμοφ
(«αστοκάθαρση»)20;
Εάν ναι, περιγράψτε
λιφκθκαν21:

τα

μζτρα

που *……+
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Πχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ22, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΟΙ

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ

Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο α)*……+·
πρόκειται:

α)*……+·

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;

β)*……+

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε
υποχρεϊςεων;

θ

β)*……+
ακζτθςθ

των

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
-*+ Ναι *+ Πχι
δεςμευτικι;

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
-*……+·
ζκδοςθσ απόφαςθσ

-*……+·

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ -*……+·
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:

-*……+·

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;23

γ.2)*……+·

γ.2)*……+·

δ) *+ Ναι *+ Πχι

δ) *+ Ναι *+ Πχι

Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ

Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ

*……+

*……+

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):24
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ναι *+ Πχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίου25;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε *+ Ναι *+ Πχι
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ26
:
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ)
αναςτολι
δραςτθριοτιτων, ι

επιχειρθματικϊν

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ -[.......................]
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
-[.......................]
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
αυτζσ τισ περιςτάςεισ27
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+

Ζχει

διαπράξει

ο

οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα28;
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Εάν ναι, να
πλθροφορίεσ:

αναφερκοφν

λεπτομερείσ [.......................]
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+

Ζχει

ςυνάψει

ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να
πλθροφορίεσ:

αναφερκοφν

λεπτομερείσ

*…...........]
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ *+ Ναι *+ Πχι
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων29, λόγω τθσ
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να
πλθροφορίεσ:

αναφερκοφν

λεπτομερείσ

*.........…+

Ζχει παράςχει ο οικονομικός υορέας ή *+ Ναι *+ Πχι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσ30;
Εάν ναι, να
πλθροφορίεσ:

αναφερκοφν

λεπτομερείσ
*...................…+

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι *+ Ναι *+ Πχι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια31 κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ
δθμόςιασ
ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα
ι
προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να
πλθροφορίεσ:

αναφερκοφν

λεπτομερείσ
*….................+
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Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Μπορεί
ο
οικονομικόσ
επιβεβαιϊςει ότι:

φορζασ

να *+ Ναι *+ Πχι

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ
τα
δικαιολογθτικά
που
απαιτοφνται
από
τθν
ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα
φορζα,
να
αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;

- 52 -

20PROC007899871 2020-12-21
Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που Απάντθςθ:
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ.
4 ν. 3310/200532:
Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ *+ Ναι *+ Πχι
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ
φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a
του Μζρουσ ΙVχωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:

Εκπλιρωςθ όλων
κριτθρίων επιλογισ
Ρλθροί όλα
επιλογισ;

τα

των

απαιτοφμενων Απάντθςθ

απαιτοφμενα

κριτιρια *+ Ναι *+ Πχι

Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.

Καταλλθλότθτα

Απάντθςθ

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισ33; του:

*…+

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

*+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
* …+ *+ Ναι *+ Πχι
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ
του οικονομικοφ φορζα
οικονομικϊν ετϊν που
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ :

Απάντθςθ:

κφκλοσ εργαςιϊν ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
για τον αρικμό ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
απαιτοφνται ςτθ
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
πρόςκλθςθ ι ςτα

και/ι,
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που (αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν *……+,*……+*…+νόμιςμα
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι ο εξισ 34:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται
είναι ο εξισ:
και/ι,
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον (αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι
*……+,*……+*…+νόμιςμα
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισ35:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά *…................................…+
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν
είναι
διακζςιμεσ
για
ολόκλθρθ
τθν
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ:
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4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ (προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασαναλογίεσ36 που ορίηονται ςτθ ςχετικι αναλογία μεταξφ x και y37-και θ αντίςτοιχθ
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα αξία)
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι *……+*…+νόμιςμα
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ:
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι *……..........+
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει ότι:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ .

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα

Απάντθςθ:

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων:

Αρικμόσ
ετϊν
(θ
περίοδοσ
αυτι
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ , ο προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):
προςδιοριςτεί:
*…+
38

Ζργα: *……+
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καλι
εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των
ςθμαντικότερων
εργαςιϊν
διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
1β)
Μόνο
προμθκειϊν
υπθρεςιϊν:

για
και

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+

δθμόςιεσ
δθμόςιεσ

ςυμβάςεισ Αρικμόσ
ετϊν
(θ
περίοδοσ
αυτι
ςυμβάςεισ προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
39
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ , ο αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):
οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ *…...........+
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν Ρεριγραφι
ποςά
θμερομθνίεσ
παραλιπτεσ
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει
παράςχει
τισ
ακόλουκεσ
κυριότερεσ
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί:
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ40:
2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να *……..........................+
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσ41, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ:
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων,
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να *……+
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου:
3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον *……+
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:
4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να *....……+
εφαρμόςει
τα
ακόλουκα
ςυςτιματα
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
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5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό:
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ
διενζργεια ελζγχων42 όςον αφορά το *+ Ναι *+ Πχι
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και,
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ;
6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον α)*......................................……+
εργολάβο,
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του:
β) *……+
7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να *……+
εφαρμόηει
τα
ακόλουκα
μζτρα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό Ζτοσ,
μζςο
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο προςωπικό:
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά [........], [.........]
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:
[........], [.........]

ετιςιο

εργατοχπαλλθλικό

[........], [.........]
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι *……+
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ:
10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να *....……+
ανακζςει
ςε
τρίτουσ
υπό
μορφι
43
υπεργολαβίασ το ακόλουκο τμιμα (δθλ.
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ:
11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν :
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα *+ Ναι *+ Πχι
απαιτοφμενα
δείγματα, περιγραφζσ
ι
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα
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προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ·
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα
*+ Ναι *+ Πχι
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ.
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν:
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει *+ Ναι *+ Πχι
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ
καταλλθλότθτα
των
προϊόντων,
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν:
*….............................................+
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι
τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ

και Απάντθςθ:

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να *+ Ναι *+ Πχι
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από
ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ
που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα
διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
*……+ *……+
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να *+ Ναι *+ Πχι
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από
ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ
που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται
με
τα
απαιτοφμενα
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να *……+ *……+
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να
ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ
αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ,που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον:
Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
Περιοριςμόσ του αρικμοφ

Απάντθςθ:

Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ *….+
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο:
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων,
45
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο *+ Ναι *+ Πχι
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα
ζγγραφα:
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων
διατίκενται θλεκτρονικά44, αναφζρετε για το
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
κακζνα:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+46
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι –
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν
ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που
αναφζρονται47, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν48.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.
Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+
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1

Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν
2

Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.

3
2

Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των
Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.
μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ
3
Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των
μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ
ςκοποφσ.
Ρολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια
ευρϊκαι/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ.
4

Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
ατόμων.
5

Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.

6

Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.

7

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Πςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με
τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του
Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”
8

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι
θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ,
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
9

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για
τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).
10

Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”.

11

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1)
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για
τθ διαφκορά και του Ρρόςκετου ςϋ αυτιν Ρρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
12

Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ
τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των
ςυναφϊν µε αυτιν Ρρωτοκόλλων.

- 63 -

20PROC007899871 2020-12-21

13

Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
14

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ
25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α)“Ρρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ
εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
15

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ
Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ
15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Ρρόλθψθ και
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
16

Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του
άρκρου 73 )
17

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

18

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

19

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

20

Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
21

Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ,
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.
22

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
23

Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
24

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

25

Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ
διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
26

. Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
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27

Άρκρο 73 παρ. 5.

28

Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
29

Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

30

Ρρβλ άρκρο 48.

31

Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
32

Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ
(άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ και άρκρο 375 παρ. 10.
33

Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ
οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό.
34

Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
35

Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
36

Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

37

Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

38

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που
υπερβαίνει τα πζντε ζτθ.
39

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που
υπερβαίνει τα τρία ζτθ.
40

Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και
ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ.
41

Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του
οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ
II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ.
42

Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από
αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν.
43

Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό
μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε
κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.
44

Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ.

45

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

46

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

47

Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

48

Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Ππου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.
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