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ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΙΔΘΝΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ Δ ΔΤΡΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: 

«ύμβοςλορ για ηην εθαπμογή μέηπυν πάηαξηρ ηηρ γενικεςμένηρ θοποδιαθςγήρ 

και επίηεςξηρ βιώζιμηρ θοπολογικήρ ζςμμόπθυζηρ» 

 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ 

 2.552.250,00 Δςπώ 

ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α 

ΠΛΕΟΝ ΥΜΦΕΡΟΥΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 
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ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

δημοζίεςζηρ 

ζηην Δθημεπίδα 

ηηρ Κςβέπνηζηρ 

 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

Ζμ. Μήναρ Έηορ Ζμ. Μήναρ Έηορ  ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ  

 

Ζμέπα 

Δβδομάδαρ 

Ώπα 

7   -   7   -   2011 8   -   7   -   2011  6   -   9   -   2011      Σπίηη 13.00  μ.μ. 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

(ΓΓΠ) 

Θεζ/νίκηρ & Υανδπή 1 – 183 46  Μοζσάηο  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

Γημοζίεςζηρ ζηιρ Δλληνικέρ 

Δθημεπίδερ 

8    -    7    -    2011 
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ΑΠΟΦΑΗ 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σν Ν. 3614/2007 (ΦΔΚ 267/Α΄/2007) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013», φπσο έρεη ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 
3840/2010 (ΦΔΚ 53/31.3.2010). 

2. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Ηνπιίνπ 2006 «Πεξί θαζνξηζκνχ 
γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 
Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξζ. 1260/1999.    

3. Σν Ν.2362/1995 (ΦΔΚ 247/Α΄/95) «Πεξί Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ 
Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.3871/2010 (ΦΔΚ 141/Α΄/2010) 
«Γεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε θαη επζχλε». 

4. Σν Ν. 2741/1999 (ΦΔΚ 199/Α΄/99) άξζξν 8 «Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο 
ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ ΤΠ.ΑΝ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.27 ηνπ άξζξνπ 
12 ηνπ Ν. 3310/2005 (ΦΔΚ 30/Α΄/05) θαη ην άξζξν 25 παξ. 3 ηνπ Ν. 3614/2007 βάζεη ηνπ νπνίνπ 
ν πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο λνκηκφηεηαο επί ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ δηελεξγείηαη απφ 
ην Διεγθηηθφ πλέδξην εθφζνλ ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ πέληε (5) 
εθαηνκκπξίσλ € (ρσξίο Φ.Π.Α.) 

5. Σν Ν. 2328/95 (ΦΔΚ 159/Α΄/96), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ Π. Γ/ηνο 82/96 (ΦΔΚ 66/Α΄/11-04-1996) «Ολνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ Διιεληθψλ 
Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ 
Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα», φπσο απηέο 
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2533/1997 (ΦΔΚ 228/Α/1997), ηνπ 
Ν.3310/2005  (ΦΔΚ 30/Α΄/05) θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3414/05. 

6. Σελ αξηζκ. 1108437/2565/ΓΟ (ΦΔΚ 1590 Β/ 16.11.2005) απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ 
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ γηα ηνλ Καζνξηζκφ Υσξψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο 
εηαηξείεο. 

7. Σν Ν. 3310/05 (ΦΔΚ 30/Α΄/05) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 
θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3414/05 (ΦΔΚ 279/Α΄/05) «Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 3310/05 “Μέηξα γηα ηε 
δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ”». 

8. Σελ 20977/2007  (ΦΔΚ 1673/Β/23.8.2007) Κνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη 
Δπηθξαηείαο κε ζέκα: «Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ Ν. 3310/2005, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3414/2005». 

9. Σελ νδεγία 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 
έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

10. Σν Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64Α/16.3.2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο 
ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 
έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο 
Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
16/11/2005». 

11. Tν ππ΄αξηζκ. Π1/1105/2-3-2006 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο «Δθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 
2004/18/ΔΚ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ».  

12. Σν Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ 150/Α΄/07) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ», θαηά ην κέξνο πνπ νη 
δηαηάμεηο ηνπ δελ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ. 

13. Σελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 89/665/ΔΟΚ θαη 92/13/ΔΟΚ ηνπ 
πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζθπγήο 
ζηνλ ηνκέα ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

14. Σν Ν.3886/2010 (ΦΔΚ 173/Α΄/2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ 
ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 
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1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)» 

15. Σν Ν. 2198/94 (ΦΔΚ 43/Α΄/94) άξζξν 24 γηα ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο. 

16. Σν Ν. 2859/2000 (ΦΔΚ 248/Α/00) «πεξί ΦΠΑ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3336/20-4-2005, 
άξζξν 12.  

17. Σν Ν. 2472/97 (ΦΔΚ 50/Α΄/97) πεξί πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

18. Σν Π.Γ. 284/88 (ΦΔΚ 128/Α΄/88) «Πεξί Οξγαληζκνχ ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ», φπσο απηφ ηζρχεη. 

19. Ν. 3845/2010 (ΦΔΚ 65 Α‟ / 6-5-2010): «Μέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο ηεο 
ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο Εψλεο ηνπ επξψ θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ 
Σακείν». 

20. Σελ 2903-Β/3.11.2010 απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο ζην Δ.Π. «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε» (Δ.Π. 
ΚηΠ), κε ηίηιν «χκβνπινο γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ πάηαμεο ηεο γεληθεπκέλεο θνξνδηαθπγήο 
θαη επίηεπμεο βηψζηκεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο» θαη θσδ. ΟΠ 302035 θαη πξνέγθξηζεο 
εληάμεσο ζηε ΑΔ 051/8 ηνπ ΠΓΔ 2010, κε θσδηθφ αξηζκφ 2010Δ05180009. 

21. Σν Ν. 3469 (ΦΔΚ 131/Α/28.6.2006) «Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη 
ινηπέο δηαηάμεηο» 

22. Σελ ΤΑ 14053/ΔΤ/1749/27-03-2008 (ΦΔΚ 540/Β/27-03-2008) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ γηα ην χζηεκα Γηαρείξηζεο, θαζψο θαη ηηο 43804/ΔΤΘΤ/2041/7-9-
2009 (ΦΔΚ 1957/Β/09-09-2009) θαη 28020/1212/30-06-2010 (ΦΔΚ 1088/Β/19-07-2010) 
ηξνπνπνηήζεψλ ηεο. 

23. Σελ ΤΑ Γ61111928ΔΞ 2010 (ΦΔΚ 1389Β‟/3-9-2010) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πεξί 
«χζηαζε θαη ζπγθξφηεζε Καηεπζπληήξηαο Δπηηξνπήο, πληνληζηηθήο Οκάδαο Τπνζηήξημεο 
Γηνίθεζεο Έξγνπ θαη πέληε (5) Δηδηθψλ Οκάδσλ Δξγαζίαο (έθηαθηε δνκή Γηνίθεζεο Έξγνπ) ζην 
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ πάηαμεο ηεο θνξνδηαθπγήο θαη 
επίηεπμεο βηψζηκεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο» 

24. Σελ ΤΑ Γ6Α 1083438ΔΞ2010 (ΦΔΚ 920Β‟/24-6-2010) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πεξί 
«Μεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ θαη εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Τπνπξγνχ» ζην Γεληθφ 
Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..) ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθψλ». 

25. Σελ ΤΑ Γ6Α 1128876ΔΞ2010 (ΦΔΚ 1554Β‟/21-9-2010) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 
πεξί «Σξνπνπνίεζεο ηεο αξηζκ Γ6Α 1083438ΔΞ2010/22−6−2010 ππνπξγηθήο απφθαζεο 
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ θαη εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Τπνπξγνχ» ζην Γεληθφ 
Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..) ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθψλ» (Β΄ 920)». 

26. Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112Α/13.7.2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο µε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 
λφµσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 
«Πξφγξαµµα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

27. Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α 19) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ».  

28. Σελ κε αξηζ. πξση. 3819/14.1.2011 εγθξηηηθή απφθαζε ηεο ΔΤΓ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ 

29. Σελ Γ5 1021139 ΔΞ 2011/8.2.2011 δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ «χκβνπινο γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ 
πάηαμεο ηεο γεληθεπκέλεο θνξνδηαθπγήο θαη επίηεπμεο βηψζηκεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο», 
θαη ηελ Γ5 1071897 ΔΞ 2011/18.5.2011 απφθαζε καηαίσζεο θαη επαλάιεςεο ηνπ παξαπάλσ 
δηαγσληζκνχ κε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. 

30. To ΓξΓΓΠ0000769 ΔΞ 2011/16.6.2011 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ 
πζηεκάησλ κε ηελ πεξηγξαθή θαη ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηελ 
επαλαπξνθήξπμή ηνπ. 
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ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 

Αλνηθηφ επαλαιεπηηθφ δηαγσληζκφ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ζε ΔΤΡΧ, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 
«ύμβοςλορ για ηην εθαπμογή μέηπυν πάηαξηρ ηηρ γενικεςμένηρ θοποδιαθςγήρ και 
επίηεςξηρ βιώζιμηρ θοπολογικήρ ζςμμόπθυζηρ», φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηε 
παξνχζα δηαθήξπμε. 
Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζε θαλνληθή πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ πελήληα δχν (52) εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία απνζηνιήο πεξίιεςεο ηεο πξνθήξπμεο απηήο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ. γηα 
δεκνζίεπζε, ελψπηνλ Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ (ΔΓΓ) πνπ ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα 
ην ζθνπφ απηφ, ζην θηίξην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (ΓΓΠ), Θεζ/λίθεο 
& Υαλδξή 1 Μνζράην. 
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ απφ ηελ ΔΓΓ γίλεηαη δεκφζηα θαη ζ’απηήλ  κπνξνχλ λα παξίζηαληαη 
νη ππνςήθηνη αλάδνρνη ή νη εθπξφζσπνί ηνπο, λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνη πξνο ηνχην. 
Οη ππνβαιιφκελεο ζην δηαγσληζκφ απηφ πξνζθνξέο, ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα 
νθηψ (8) κήλεο πξνζκεηξνχκελνπο από ηην επόμενη ηηρ ημεπομηνίαρ διενέπγειαρ ηος 
διαγυνιζμού, δειαδή ζα ιήγνπλ ζηηο 7  -  5  -  2012. 
Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνπλ εκεξνκελία ιήμεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κηθξφηεξεο ηεο αλσηέξσ 
νξηδφκελεο, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε: 

 Σηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο Δπξσπατθήο θαη Δζληθήο λνκνζεζίαο πεξί ζχλαςεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ. 

 Σνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα απνζηαιεί πξνθεηκέλνπ λα δεκνζηεπζεί:  

 ζηελ Τπεξεζία Δπίζεκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 

 ζην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκφζησλ πκβάζεσλ ηεο εθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, 

 ζε ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηεο Οηθνλνκηθέο Διιεληθέο Δθεκεξίδεο επξείαο θπθινθνξίαο, 
κηα (1) θνξά, 

 ζηα Δπηκειεηήξηα, 

 ζηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Μηθξνκεζαίσλ Μεηαπνηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Υεηξνηερλίαο 
(Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ.). 

Γηα αληίηππα ηεο δηαθήξπμεο θαζψο θαη γηα ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, κπνξνχλ νη ελδηαθεξφκελνη λα 
απεπζχλνληαη, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, ζηελ 5ε Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ, Σκήκα Β! (Πεηξαηψο 
& Κνισλνχ 2, 1νο φξνθνο, γξαθείν 107, ηει. 210-5238875). 
 

 

Αθξηβέο αληίγξαθν     Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ 

ΓΙΟΜΗΓΗ ΠΙΝΔΛΛΗ 
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ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

ςνοπηικά ζηοισεία ηος Έπγος 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 5ε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΣΜΖΜΑ Β‟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 
ΚΟΛΩΝΟΤ 2, 101 10 ΑΘΖΝΑ 

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ 
ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ ΣΟ ΔΡΓΟ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ 
«χκβνπινο γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ πάηαμεο ηεο 
γεληθεπκέλεο θνξνδηαθπγήο θαη επίηεπμεο βηψζηκεο 
θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο» 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ – ΣΟΠΟ 
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

ΔΗΓΟ ΤΜΒΑΖ  

χκβαζε Τπεξεζηψλ 
 
Καηεγνξία ππεξεζίαο 9: «Τπεξεζίεο ινγηζηηθήο, ινγηζηηθνχ 
ειέγρνπ θαη ηήξεζεο ινγηζηηθψλ βηβιίσλ» 
Άιιε ζρεηηθή νλνκαηνινγία: CPC 862 
Σαμηλφκεζε θαηά CPV (2008): 79221000-9 Τπεξεζίεο 
παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα θνξνινγίαο 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 
Αλνηθηφο Γηεζλήο Γηαγσληζκφο κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ 
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δχν 
εθαηνκκπξίσλ πεληαθνζίσλ πελήληα δχν ρηιηάδσλ θαη 
δηαθνζίσλ πελήληα επξψ (2.552.250,00 €) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 23% (πξνυπνινγηζκφο 
ρσξίο ΦΠΑ: 2.075.000,00 €+ ΦΠΑ: 477.250,00 €) 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΔΡΓΟΤ 

Σν Έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 
«Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε», ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2007 – 
2013, ζε πνζνζηφ 80% απφ ηo Δπξσπατθφ Κνηλνηηθφ Σακείν 
(ΔΚΣ) θαη 20% απφ Δζληθνχο Πφξνπο. 
Οη δαπάλεο ηνπ Έξγνπ ζα βαξχλνπλ ην Πξφγξακκα 
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ θσδηθφ έξγνπ: 
2010Δ05180009 

ΥΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΗΖΖ – 
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΡΓΟΤ 

15 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 5  -  7  -  2011 

ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΓΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΩΝ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΡΩΝ 
ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

22  -  8  -  2011 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΚΑΗ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΚΑΗ 
ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

6   -  9  -  2011, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 13.00 κ.κ. 

ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΔΖ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ & ΥΑΝΓΡΖ 1, 183 46 ΜΟΥΑΣΟ 
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ςνηομογπαθίερ – Οπιζμοί Έπγος 

ΤπΟηθ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

ΓΔΚΟ Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο & Οξγαληζκνί 

ΔΛΣΔ Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο & Διέγρσλ 

ΚΔΠΔ Κέληξν Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ 

ΚΓΔΟΓ Κέληξν Γηεζλνχο θαη Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ 

ICIS Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Σεισλείσλ 

ΦΠΑ Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 

ΔΓΓ Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ  

ΔΦΟΜ Δθαξκνγή Φνξνινγηθήο Μεηαξξχζκηζεο 

ΔΗΟΦ Δίζπξαμε Οθεηιψλ 

ΜΔΦΟ Μεγάινη Φνξνινγνχκελνη 

ΜΠΤΔ Μεγάιε Πεξηνπζία & Τςειά Δηζνδήκαηα 

ΑΠΑΦ Απφδνζε Παξαθξαηνχκελσλ Φφξσλ 

ΑΝΓΗ Αλαδηνξγάλσζε 

ΣΠΔ Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ 

ΓΓΦΣ Γεληθή Γξακκαηεία Φνξνινγηθψλ & Σεισλεηαθψλ Θεκάησλ 

ΓΓΠ Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

ΓΟΔ ψκα Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο 

ΔΠΠΔ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο & Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ 

 

Οπιζμοί διακήπςξηρ 

Αλαζέηνπζα Αξρή Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ην νπνίν ζα ππνγξάςεη κε ηνλ Αλάδνρν 
ηε ζχκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. 

Γηαθήξπμε Σν παξφλ έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο/ 
Τπνςεθίνπο Αλαδφρνπο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη πεξηέρεη ηελ 
πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο 
δηελεξγείηαη ν δηαγσληζκφο. 

Δθπξόζσπνο Σν πξφζσπν πνπ ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ 
παξίζηαηαη απηνπξνζψπσο, κε έγγξαθε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία 
πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ 
(νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, 
θιπ.) νξίδεη σο ππεχζπλν γηα ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο θαη γηα ηηο 
ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε απηφλ. 
ηελ πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπ Τπνςεθίνπ Αλαδφρνπ ζηελ 
Αιινδαπή, ν εθπξφζσπνο κπνξεί λα ηαπηίδεηαη κε ηνλ Αληίθιεην. 

ΔΠΠΔ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο & Παξαιαβήο Έξγνπ. Έξγν ηεο ΔΠΠΔ 
είλαη ε παξαθνινχζεζε θαη παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε θαη βάζεη ηνπ ζρεηηθνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ. 
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Δπίζεκε γιώζζα ηνπ 
δηαγσληζκνύ θαη ηεο 
ύκβαζεο 

Δπίζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο είλαη ε ειιεληθή. Ζ παξνχζα 
δηαθήξπμε, ηα έληππα ηεο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θαη ε 
/νη ζχκβαζε / εηο είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Όια ηα 
δηθαηνινγεηηθά θαη νη Πξνζθνξέο ησλ Τπνςεθίσλ Αλαδφρσλ πνπ ζα 
ππνβιεζνχλ ζα είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα, εθηφο απφ 
ηα ηερληθά θπιιάδηα/ εγρεηξίδηα πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ αγγιηθή 
γιψζζα. 

Πξνϋπνινγηζκόο Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή σο πηζαλή δαπάλε γηα ηελ 
πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ. 

ύκβαζε Σν ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ 
κεξψλ γηα ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ, δειαδή κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθψλ σο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ Έξγνπ 
πνπ ζα επηιεγεί. 

πκβαηηθά ηεύρε Σα ηεχρε ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηνπ 
Αλαδφρνπ, θαζψο θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε 
ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο :  
α. ηε ζχκβαζε,  
β. ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο 
γ. ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ,  
δ. ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ 
ε. ηε δηαθήξπμε 

πκβαηηθή Σηκή ην ζπλνιηθφ ηίκεκα ηεο ζχκβαζεο  

Τπνςήθηνο 
Τπνςήθηνο Αλάδνρνο 

Ο πξνζθέξσλ πνπ θαηαζέηεη Πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο 
δηαγσληζκνχ. 

Έξγν Σν ζχλνιν ηνπ ππφ αλάζεζε αληηθεηκέλνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ 
παξνχζα 

Αλάδνρνο/ύκβνπινο Ο πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε θαη λα 
πινπνηήζεη ην Έξγν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα. 

ad hoc δνκή Δηδηθή νξγαλσηηθή δνκή πνπ ζα εγθαζηδξπζεί γηα επίηεπμε 
ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ 

Μνλάδεο ηεο ad hoc 
δνκήο 

Οξγαλσηηθέο κνλάδεο ηεο ad hoc δνκήο πνπ ζα ζπζηαζεί γηα ηελ 
πινπνίεζε ησλ κέηξσλ πάηαμεο ηεο θνξνδηαθπγήο θιπ. 

Καηεπζπληήξηα Δπηηξνπή Οη επηθεθαιήο ησλ Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθψλ 

Απνδέθηεο Οη αξκφδηνη θάηνρνη επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ (δει. νη 
δηεπζχλνληεο ηηο επηρεηξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ ΤπΟηθ, πνπ 
επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Έξγνπ). Θα 
ζπκπξάηηνπλ ζπκβνπιεπηηθά θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. 

Οκάδεο Αλαθνξάο Πεπεηξακέλα ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Θα ιεηηνπξγνχλ 
σο νκάδεο ηερληθψλ ζπκβνχισλ θαη‟ αληηζηνηρία κε ηηο Μνλάδεο ηεο 
ad hoc δνκήο 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΗ-ΧΜΗ



 11 

ΜΕΡΟ A: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

 

1. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Ζ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο δηαθζνξάο απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Κπβέξλεζε. 
Ο λφκνο πεξί απνθαηάζηαζεο ηεο θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο 
θνξνδηαθπγήο αληηθαηνπηξίδεη απηή ηε δέζκεπζε. Ο λφκνο απνζθνπεί παξάιιεια λα 
απμήζεη ηα έζνδα ηνπ Κξάηνπο θαη λα ζπκβάιεη ζηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, λα βειηηψζεη 
ην επηρεηξεκαηηθφ θιίκα θαη λα δεκηνπξγήζεη πξνυπνζέζεηο γηα αλάπηπμε πνπ ζα βαζίδεηαη 
ζηηο επελδχζεηο θαη ηηο εμαγσγέο. 

Ζ πζηέξεζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ νθείιεηαη θπξίσο ζηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο: 

 Δθηεηακέλε θνξνδηαθπγή. 

 Γεληθεπκέλε αληίιεςε πεξί δηαθζνξάο ζηε δηνίθεζε ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 Απνηπρία ησλ θαίξησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο λα αληηκεησπίζνπλ 
ζπζηεκηθά πξνβιήκαηα κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Γηαξζξσηηθέο αδπλακίεο 
δηαρείξηζεο ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο.  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο Κπβέξλεζεο λα εμαζθαιίζεη θνξνινγηθή 
πεηζαξρία ζα ππνλνκεπζεί αλ δελ αληηκεησπηζζνχλ νη θπξηφηεξεο αδπλακίεο ηεο 
θνξνινγηθήο δηνίθεζεο.  

Γηα ηελ πάηαμε ηεο γεληθεπκέλεο θνξνδηαθπγήο θαη ηελ εμαζθάιηζε θνξνινγηθήο 
ζπκκφξθσζεο ζε πάγηα θαη δηαξθή βάζε κέζσ βειηησκέλεο δηνίθεζεο, απαηηείηαη 
νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή. Κάηη ηέηνην πξνυπνζέηεη εθαξκνγή ζηνρεπκέλνπ ζρεδίνπ 
αληηκεηψπηζεο ηεο θνξνδηαθπγήο (έσο ηηο αξρέο ηνπ 2012) θαη πξφγξακκα δηαξζξσηηθψλ 
αιιαγψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνζερψλ 2-3 εηψλ. 

Σν ζρέδην αληηκεηψπηζεο ηεο θνξνδηαθπγήο (ρέδην Γξάζεο) πξνβιέπεη εζηηαζκέλεο 
εληαηηθέο πξνζπάζεηεο ζε πέληε θξίζηκνπο ηνκείο: 

 Απζηεξή παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ λέσλ θνξνινγηθψλ κέηξσλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πξφζθαην θνξνινγηθφ λφκν, κε ιεπηνκεξή ρξνλνδηαγξάκκαηα 
πινπνίεζεο, νπζηαζηηθφ έιεγρν πξνφδνπ θαη αλαζθφπεζε απνηειεζκάησλ, ψζηε λα 
δηαζθαιίδεηαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο. 

 Δίζπξαμε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, κε έκθαζε ζηνπο κεγαιχηεξνπο νθεηιέηεο, αιιά 
θαη ζπληνληζκφο κε ηα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο κε ζηφρν ηελ εθκεηάιιεπζε 
ζπλεξγεηψλ ζηελ είζπξαμε νθεηιψλ. 

 Δμαζθάιηζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο ησλ κεγαιχηεξσλ θνξνινγνχκελσλ θαη, 
κεηαμχ άιισλ, αλαδηνξγάλσζε ησλ θέληξσλ ειέγρνπ κεγάισλ θνξνινγνχκελσλ. 

 Πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο θνξνινγνπκέλσλ κε κεγάιε νηθνλνκηθή επηθάλεηα θαη 
ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ κε πςειά εηζνδήκαηα, κε ειέγρνπο πνπ βαζίδνληαη ζε 
αλάιπζε θηλδχλνπ, αιιά θαη δίσμε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ παξαβαηψλ. 

 Πξφγξακκα ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ππνβνιήο 
δειψζεσλ θαη πιεξσκψλ παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ (θπξίσο ΦΠΑ), γηα λα βειηησζεί 
αηζζεηά ε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ελ ιφγσ ππνρξεψζεηο.  

Ζ πινπνίεζε ηνπ αλσηέξσ ρεδίνπ Γξάζεο πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηηο εμήο βαζηθέο 
κεηαξξπζκίζεηο: 
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 Θέζπηζε νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, πνπ πεξηιακβάλεη: ηε 
δεκηνπξγία πκβνπιίνπ ζπκκφξθσζεο θαη Γηεχζπλζεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, ηελ 
θαηάξηηζε ηξαηεγηθήο πξνο ηελ ζπκκφξθσζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε απεηιψλ θαηά 
ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ βαζηθψλ 
επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ΓΓΦΣ ψζηε λα ελαξκνληζηνχλ κε ηελ ηξαηεγηθή 
ζπκκφξθσζεο. 

 Γεκηνπξγία κεραληζκνχ παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο θνξνινγνχκελνπο. 

 Δθαξκνγή νπζηαζηηθά βειηησκέλσλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ (βάζεη αλάιπζεο 
θηλδχλνπ θαη ζπζηεκαηηθήο ρξήζεο ΣΠΔ), πνπ ζα απνηξέπνπλ πξαγκαηηθά ηηο 
απφπεηξεο θνξνδηαθπγήο. 

 Δηζαγσγή ζχγρξνλσλ δηαρεηξηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ: 

o Σελ πηνζέηεζε δηαδηθαζηψλ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

o Σελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θνξνινγηθήο 
δηνίθεζεο ζηα αλψηαηα θιηκάθηά ηεο. 

o Σελ εθαξκνγή ζζελαξψλ κέηξσλ πάηαμεο ηεο δηαθζνξάο. 

o Σελ αλάπηπμε δπλαηνηήησλ αλάιπζεο εζφδσλ. 

o Σελ νινθιήξσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο θαη 

o Σνλ νξγαλσηηθφ εθζπγρξνληζκφ θαη εθινγίθεπζε ηεο δηάξζξσζεο ηεο 
θνξνινγηθήο δηνίθεζεο πνπ ζα θαιχπηεη επίζεο ην δίθηπν ησλ θαηά ηφπνπο 
ππεξεζηψλ (ΓΟΤ). 

Σν θηιφδνμν απηφ ρέδην Γξάζεο (ην νπνίν απνηειεί κέξνο ησλ δεζκεχζεσλ πνπ έρνπλ 
αλαιεθζεί απφ ηελ Κπβέξλεζε ζην πιαίζην ηνπ Μλεκνλίνπ) κε ηνπο απαηηεηηθνχο ζηφρνπο 
πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, κπνξεί λα πινπνηεζεί κε ηε 
δεκηνπξγία κηαο εηδηθήο, γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, δνκήο δηαρείξηζεο έξγνπ εληφο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ε νπνία ζα παξακείλεη ελεξγή έσο ην 2012, νπφηε ζα κεηαπέζεη 
ζηε λέα δνκή νξγάλσζεο ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο. Σελ εηδηθή απηή δνκή ζα ππνζηεξίμεη 
ν χκβνπινο (ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο Έξγνπ), ην αληηθείκελν θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ 
νπνίνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ ελφηεηα Α.3 ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο. 

 

2. ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΟΗ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (ΤπΟηθ) ιεηηνπξγεί κε βάζε ην νξγαλφγξακκα πνπ παξαηίζεηαη 
ζηε ζπλέρεηα.  
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ην παξφλ Έξγν εκπιέθνληαη άκεζα ή έκκεζα νη αθφινπζεο απφ ηηο ζεκεξηλέο νξγαλσηηθέο 
κνλάδεο ηνπ ΤπΟηθ: 

 Γενική Γπαμματεία τος Υποςπγείος Οικονομικών 

ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ πεξηιακβάλεηαη ε 
Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο. 

Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο αζρνιείηαη κε ζέκαηα καθξννηθνλνκηθήο θαη 
λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ & Οξγαληζκψλ 
(ΓΔΚΟ). Δπηπιένλ ζην αληηθείκελφ ηεο πεξηιακβάλνληαη ηα ζέκαηα θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαη 
εζσηεξηθήο αγνξάο, ηα νξηδφληηα ζέκαηα ηνπ πκβνπιίνπ Αληαγσληζηηθφηεηαο, ην θέληξν 
SOLVIT, ε ελζσκάησζε ησλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ ζην εζληθφ δίθαην θαη ηα ζέκαηα 
θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Σέινο, πεξηιακβάλνληαη ηα ζέκαηα επνπηείαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 
ζπζηήκαηνο θαη νξηζκέλα εηδηθφηεξα ζέκαηα φπσο ε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 
Πξνηχπσλ θαη  ε επνπηεία ηεο ΔΛΣΔ. 

 Γενική Γπαμματεία Φοπολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων 

Απηή ε  Γεληθή Γξακκαηεία  έρεη ηελ αξκνδηφηεηα εθαξκνγήο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο επί 
θνξνινγηθψλ, ηεισλεηαθψλ θαη ρεκηθψλ ζεκάησλ. Ζ αξκνδηφηεηα απηή αζθείηαη απφ ην 
Γεληθφ Γξακκαηέα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ.13 ηνπ λ.3470/2006 (Α'132) θαη ησλ 
ππ' αξηζκφ 10536/ΓΗΟΔ 291/10-03-06 (Β' 302) θαη 1116586/1128/Α-Β0006/11-12-2007 (Β' 
2356) απνθάζεσλ κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ θαη εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο κε εληνιή 
Τπνπξγνχ θαη Τθππνπξγνχ, φπσο ηζρχνπλ, αληίζηνηρα. Δπίζεο ζηελ αξκνδηφηεηά ηεο 
ππάγεηαη ε επνπηεία ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.- ρνιή Δπηκφξθσζεο Τπαιιήισλ Τπνπξγείνπ  
Οηθνλνκηθψλ (.Δ.Τ.Τ.Ο.). 

 Γενική Γπαμματεία Πληπουοπιακών Σςστημάτων 
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H Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (ΓΓΠ), απνηειεί ην κεγαιχηεξν θέληξν 
πιεξνθνξηθήο ηνπ Γεκνζίνπ θαη έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηε ζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ 
Τπνπξγείνπ  Οηθνλνκηθψλ. 

Αλαπηχζζεη θαη ιεηηνπξγεί παξαγσγηθά κεγάιεο θιίκαθαο νινθιεξσκέλα πιεξνθνξηαθά 
ζπζηήκαηα, κε θπξηφηεξα ην ΣΑΥΗS γηα ηε θνξνινγία, ην TAXISnet γηα ηε θνξνινγηθή 
εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ internet, ην ΗCIS γηα ηα Σεισλεία θαη 
ηα ζπζηήκαηα Μηζζνδνζίαο θαη πληάμεσλ. 

Παξέρεη έλα πιήζνο ππεξεζηψλ κέζσ Internet, 24 ψξεο ηελ εκέξα, 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα, 
αιιά θαη κέζσ ελαιιαθηηθψλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο φπσο κέζσ θηλεηήο ηειεθσλίαο (M-
TAXIS) θαη θαμ (TAXISphone). 

 Σώμα Δίωξηρ Οικονομικού Εγκλήματορ (ΣΔΟΕ) 

Απνζηνιή ηνπ ΓΟΔ είλαη: 

 Ζ έξεπλα, ν εληνπηζκφο θαη ε θαηαζηνιή  νηθνλνκηθψλ παξαβάζεσλ ηδηαίηεξεο 
βαξχηεηαο θαη ζεκαζίαο, φπσο ε  λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο (μέπιπκα ρξήκαηνο), νη απάηεο θαη παξαηππίεο, νη παξαβάζεηο 
πνπ ζρεηίδνληαη κε πξνκήζεηεο, επηδνηήζεηο θαη επηρνξεγήζεηο, νη παξάλνκεο 
ρξεκαηηζηεξηαθέο θαη ρξεκαηνπηζησηηθέο ζπλαιιαγέο θαη γεληθά νη νηθνλνκηθέο 
απάηεο ζε βάξνο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν ηέιεζεο.  

 Ο πξνιεπηηθφο έιεγρνο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο 
θαζψο θαη ν πξνζσξηλφο θνξνινγηθφο έιεγρνο, ηδίσο ζηνπο παξαθξαηνχκελνπο θαη 
επηξξηπηφκελνπο θφξνπο, κε έκθαζε ζην Φ.Π.Α., θαζψο θαη ν έιεγρνο εθαξκνγήο 
ησλ δηαηάμεσλ ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο. 

 Ζ έξεπλα, απνθάιπςε θαη θαηαπνιέκεζε παξάλνκσλ ζπλαιιαγψλ, απαηψλ θαη 
δξαζηεξηνηήησλ, πνπ δηελεξγνχληαη κε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ, ηνπ δηαδηθηχνπ 
θαη λέσλ ηερλνινγηψλ. 

 Ζ πξφιεςε, δίσμε θαη θαηαπνιέκεζε άιισλ παξαβάζεσλ, φπσο παξάλνκε 
δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ, φπισλ θαη εθξεθηηθψλ, πξφδξνκσλ θαη ςπρνηξφπσλ νπζηψλ, 
ηνμηθψλ θαη επηθίλδπλσλ νπζηψλ (ξαδηελεξγά θαη ππξεληθά πιηθά, ηνμηθά απφβιεηα 
θ.ι.π.), αξραηνηήησλ θαη πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ.  

 Ζ επηηήξεζε  ηνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ κε δηελέξγεηα ειέγρσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
θνξνδηαθπγήο θαη ηνπ ιαζξεκπνξίνπ. 

 Ζ πξνζηαζία, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο, ηνπ αηγηαινχ θαη ηεο 
παξαιίαο, σο θαη ησλ αληαιιάμηκσλ θαη δεκφζησλ θηεκάησλ, αξκνδηφηεηαο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, απφ ηηο απζαίξεηεο θαηαπαηήζεηο θαη θαηαζθεπέο επ΄ 
απηψλ. 

 

3. ΚΟΠΟ – ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

3.1 θνπόο 

θνπφο ηνπ Έξγνπ ηνπ πκβνχινπ είλαη ε παξνρή ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ 
ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο ζεκάησλ νξγάλσζεο, δηνίθεζεο, θαζψο θαη ππνζηήξημεο ζηελ 
επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ην νπνίν 
απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο επξχηεξεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πάηαμε ηεο γεληθεπκέλεο 
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θνξνδηαθπγήο θαη ηελ επίηεπμε βηψζηκεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο, φπσο αλαιπηηθά 
πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ. 

3.2 Αληηθείκελν 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ηαρεία πινπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο, ην Τπνπξγείν 
Οηθνλνκηθψλ πξνηίζεηαη λα εγθαζηδξχζεη έλα εηδηθφ κεηαβαηηθφ ζρήκα δηαρείξηζεο, 
ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε επηηπρήο πινπνίεζή ηνπ απαηηεί: 

 Σε ζπγθξφηεζε κηαο μεθάζαξεο εηδηθήο δηνηθεηηθήο δηάξζξσζεο (κηαο εηδηθήο ad hoc 
δνκήο) γηα ηε δηαρείξηζή ηνπ. 

 Σνλ νξηζκφ ελφο επηθεθαιήο Γηαρεηξηζηή Έξγνπ ζηελ εηδηθή ad hoc δνκή, 
πεξηβεβιεκέλνπ κε ηελ απαξαίηεηε εμνπζία απφ ην Τπνπξγείν γηα λα εγεζνχλ  ηεο 
πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ. 

 Σε ζπγθξφηεζε εηδηθψλ Μνλάδσλ ζην πιαίζην ηεο ad hoc δνκήο, πνπ ζα αζρνιεζνχλ 
κε ηα επηκέξνπο ζεκαηηθά αληηθείκελα ηνπ ρεδίνπ, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηνλ 
αλαθεξζέληα ζηφρν θαη ζηελ επίηεπμε ησλ επηδησθφκελσλ απνηειεζκάησλ. 

 Σε ζπγθξφηεζε νξηδφληηαο Οκάδαο Τπνζηήξημεο, πνπ ζα αληηκεησπίζεη ζέκαηα πνπ 
άπηνληαη νξηδφληηα φισλ ησλ ζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ρεδίνπ (φπσο: ε 
εθπαίδεπζε, ε επηθνηλσλία, θ.α.). 

πλνιηθά, θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαη ππφ ηηο πθηζηάκελεο ζήκεξα 
ζπλζήθεο θαη δεζκεχζεηο, έρνπλ ζπζηαζεί νη αθφινπζεο πέληε Θεκαηηθέο Δλφηεηεο (ζεκαηηθά 
αληηθείκελα) ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο: 

1. Δθαξκνγή Φνξνινγηθήο Μεηαξξχζκηζεο (ΔΦΟΜ) 

2. Δίζπξαμε Οθεηιψλ (ΔΗΟΦ) 

3. Μεγάινη Φνξνινγνχκελνη (ΜΔΦΟ) 

4. Μεγάιε Πεξηνπζία & Τςειά Δηζνδήκαηα (ΜΠΤΔ) 

5. Απφδνζε Παξαθξαηνχκελσλ Φφξσλ θαη Φνξνινγηθή πκκφξθσζε (ΑΠΑΦ) 

Όκσο, είλαη δπλαηφλ ζηελ πνξεία κέρξη ην 2012 λα απαηηεζνχλ θαη άιιεο, πξφζζεηεο 
Γξάζεηο, αλάινγα κε ηελ πνξεία πινπνίεζεο θαη θπξίσο κε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα έρνπλ 
επηηεπρζεί ζην πιαίζην ησλ Θεκαηηθψλ Δλνηήησλ ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο.  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ ησλ Θεκαηηθψλ Δλνηήησλ ζα θξηζεί 
απφ ηελ ιήςε ηεθκεξησκέλσλ απνθάζεσλ βαζηζκέλσλ ζε πνζνηηθνπνηεκέλε πιεξνθνξία. 
Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ επηηπρή έθβαζε πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ ν Τπνςήθηνο 
Αλάδνρνο λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε θαη εθ ησλ πξνηέξσλ 
αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ θαη ελεξγεηψλ, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν 
πξνζδηνξηζκφο ηεο θαηάιιειεο δηνηθεηηθήο θαη πνιηηηθήο επηινγήο.   

Ζ ad hoc δνκή, πνπ ζα δεκηνπξγεζεί (ζρεκαηηθά δίλεηαη παξαθάησ), ζα απαξηίδεηαη απφ 
ζηειέρε ηνπ πκβνχινπ (κε γξακκνζθίαζε ζην νξγαλφγξακκα) θαη ππεξεζηαθά ζηειέρε ηνπ 
Τπνπξγείνπ. Όπσο είλαη ινγηθφ, ε παξνπζηαδφκελε ζην ζρήκα δνκή ζα πξέπεη λα 
επαλεμεηαζηεί απφ ηνλ χκβνπιν ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα 
πξνζδηνξηζηεί ε βέιηηζηε δνκή, νη αξκνδηφηεηεο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ 
επηηπρή πινπνίεζε ησλ δεηνχκελσλ αληηθεηκέλσλ θαη ζηα δεηνχκελα απνηειέζκαηα ζην 
ρξφλν ηνπ Έξγνπ. 
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Ζ δνκή απηή έρεη δεκηνπξγεζεί πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ Έξγνπ ηνπ πκβνχινπ θαη ζα 
δηαηεξεζεί έσο ηε ιήμε ηνπ Έξγνπ. ηε ζπλέρεηα πξνβιέπεηαη ε κεηάπησζε ηεο δνκήο 
απηήο ζηε λέα νξγαλσηηθή δνκή ηνπ Τπνπξγείνπ, φπσο απηή ζα πξνθχςεη κεηά ηελ 
αλαδηνξγάλσζε, ελψ ν χκβνπινο ζα κπνξνχζε λα δηαηεξεζεί (εθ‟ φζνλ απηφ ζα θξηλφηαλ 
ηφηε απαηηεηφ) αιιά κε ζπκβνπιεπηηθφ θαη επηιεθηηθά ππνζηεξηθηηθφ ξφιν. 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ηνπ πκβνχινπ απνηειεί ε ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 
πξναλαθεξζείζαο δνκήο θαη ε ζπκβνιή ζηελ επίηεπμε πνζνηηθνπνηεκέλσλ ζηφρσλ κέζσ 
ηεο παξνρήο εμεηδηθεπκέλσλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Αλαιπηηθά ζηνηρεία θαη νη φξνη ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ηνπ πκβνχινπ παξνπζηάδνληαη 
ζηε ζπλέρεηα.  

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ ν χκβνπινο: 

 Θα εμεηδηθεχζεη ηελ νξγάλσζε θαη ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην πιαίζην 
ηεο πξναλαθεξζείζαο ad hoc δνκήο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ πέληε 
Θεκαηηθψλ Δλνηήησλ θαη ζα ππνζηεξίμεη ηελ εθαξκνγή ηνπο θαηά ηξφπν 
απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ, εμαζθαιίδνληαο ηελ πνηφηεηα ησλ Γξάζεσλ θαη 
πξνπαληφο ηελ επίηεπμε ησλ επηδησθφκελσλ απνηειεζκάησλ. 

ΕΦΟΜ 

 
 

 

 
ΕΦΟΜ 
ΤΠΟΙΚ 

 

 
 

 

 
ΕΙΟΦ 

ΤΠΟΙΚ 

 

 
 

 

 
ΜΕΦΟ 

ΤΠΟΙΚ 

 

 
 

 

 
ΜΠΤΕ 
ΤΠΟΙΚ 

 

 
 

 

 
ΑΠΑΦ 
ΤΠΟΙΚ 

 

 
 

 
 

  

ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΑ 
ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 

 ΑΠΟΔΕΚΣΕ 

 ΤΠΟΤΡΓΟ   
ΤΠΟΙΚ 

 
ΟΜΑΔΑ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΔΙΟΙΚΗΗ 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕ 

 

Τπεφθυνοσ 
Διαχειριςτήσ 

Ζργου 
 

ΟΜΑΔΕ  
ΑΝΑΦΟΡΑ 

υν-Τπεφθυνοσ 
 

ΕΦΟΜ ΕΙΟΦ ΜΕΦΟ ΜΠΤΕ ΑΠΑΦ 
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 Θα κεηαθέξεη ηελ ηερλνγλσζία ηνπ ζρεηηθά κε ηα αληηθείκελα ηνπ Έξγνπ ζηα ζηειέρε 
ηνπ Τπνπξγείνπ.  

 Θα ππνζηεξίμεη ηελ επηθνηλσληαθή πνιηηηθή εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο. 

 

3.3 Αλάιπζε ηνπ Έξγνπ ζε Δλόηεηεο Δξγαζηώλ 

Σν Έξγν ηνπ πκβνχινπ αλαιχεηαη ζε ηξεηο Δλφηεηεο Δξγαζηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ 
Δλφηεηα Δξγαζηψλ ηεο Οξγάλσζεο-Γηνίθεζεο, ηελ Δλφηεηα Δξγαζηψλ ηεο Τπνζηήξημεο θαη 
ηελ Δλφηεηα Δξγαζηψλ ησλ Θεκαηηθψλ Δλνηήησλ. Οη Δλφηεηεο Δξγαζηψλ εμεηδηθεχνληαη 
πεξεηαίξσ ζε Παθέηα Δξγαζίαο, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα. ε θάζε Δλφηεηα 
Δξγαζίαο / Παθέην Δξγαζίαο αληηζηνηρεί ζεηξά Δθξνψλ ηνπ πκβνχινπ / Παξαδνηέσλ, φπσο 
απηά παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα (ΜΔΡΟ Α – Δλφηεηα 4) ηεο παξνχζεο θαη 
θσδηθνπνηνχληαη ζηνλ ζρεηηθφ ζπλνδεπηηθφ Πίλαθα Παξαδνηέσλ.  

 

Δλόηεηα Δξγαζηώλ Α.: Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηνπ Έξγνπ 

Π.Δ. Α1. Οξγάλσζε ηεο ad hoc δνκήο, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πέληε ζεκαηηθώλ 
ελνηήησλ 

 Γηα ην ζθνπφ απηφ ν χκβνπινο ζα πινπνηήζεη ηα αθφινπζα: 

(α) Γηακφξθσζε θαη ππνβνιή πξνο έγθξηζε ζηελ Καηεπζπληήξηα Δπηηξνπή κηαο ζπλνιηθήο 
πξφηαζεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ad hoc δνκήο, πνπ πεξηιακβάλεη: 

 Σε δηακφξθσζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο (νξγαλφγξακκα, ζρέζεηο θαη 
αξκνδηφηεηεο ησλ Μνλάδσλ, ζρέζεηο θαη αξκνδηφηεηεο ησλ δχν ζηειερψλ (ηνπ 
πκβνχινπ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ) πνπ ζα είλαη επηθεθαιήο ζε θάζε Μνλάδα θαη 
ζην ζπλνιηθφ ζρήκα, ρξνληθά πεξηζψξηα γηα ηελ ιήςε ησλ δηαθφξσλ 
απνθάζεσλ, εθρψξεζε εμνπζηψλ, πεξηγξαθή ζέζεσλ εξγαζίαο, πεξηγξαθή 
ησλ πξνζφλησλ ησλ ζηειερψλ θαηά ζέζε εξγαζίαο, θιπ). 

 Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ηεο ad hoc δνκήο, κέζσ ηεο 
θαηάξηηζεο ησλ αλαγθαίσλ θαλνληζκψλ γηα θάζε θαηεγνξία εξγαζηψλ ηεο, ζην 
πιαίζην ηεο Διιεληθήο θαη Κνηλνηηθήο λνκνζεζίαο. 

 Σε δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη κεζφδσλ γηα ηε 
δηνίθεζε (project management) ηεο ad hoc δνκήο. 

 Σε δηαπίζησζε θαη εμεηδίθεπζε αλαγθψλ ζε ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πέξαλ 
ηνπ παξφληνο Έξγνπ. 

 Σε δηαξθή βειηίσζε θαη πξνζαξκνγή ησλ αλσηέξσ ζηα λέα δεδνκέλα θαζ‟ φιε 
ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζήο ηνπ. 

 Σελ νξγάλσζε ηεο κεηάπησζεο ηεο ad hoc δνκήο ζηε λέα νξγαλσηηθή δνκή 
ηνπ Τπνπξγείνπ. 

β) Μειέηε θαη θαζνξηζκφο ησλ ζρέζεσλ ηεο δνκήο απηήο κε ηηο άιιεο αξκφδηεο Τπεξεζίεο 
ηνπ Τπνπξγείνπ (Απνδέθηεο), ηηο Οκάδεο Αλαθνξάο θαη ηελ Καηεπζπληήξηα Δπηηξνπή, 
ψζηε ε δνκή απηή λα έρεη απζηεξά νξηνζεηεκέλεο αξκνδηφηεηεο, ζπκβαηέο κε ην ηζρχνλ 
ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, λα κελ έρεη 
ηξηβέο κε άιιεο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη λα κπνξέζεη λα ππνζηεξηρζεί απφ ηα 
θαηάιιεια ζηειέρε γηα λα επηηχρεη ηα δεηνχκελα απνηειέζκαηα. 
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γ) ηειέρσζε ηεο ad hoc δνκήο. Κάζε Μνλάδα ηεο ζα έρεη έλα επηθεθαιήο ζηέιερνο πνπ 
ζα πξνέξρεηαη απφ ηνλ χκβνπιν θαη έλα επηθεθαιήο ζηέιερνο απφ ην Τπνπξγείν. 
Όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην ζα ππάξρνπλ θαη άιια ζηειέρε ηνπ πκβνχινπ ζηηο 
Μνλάδεο. Σελ ζηειέρσζε ησλ Μνλάδσλ ηεο ad hoc δνκήο ζα ζπκπιεξψλνπλ 
εθηειεζηηθά ζηειέρε πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ην Τπνπξγείν, κε αξκνδηφηεηα ηελ 
πινπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ δξαζηεξηνηήησλ. Σα επηθεθαιήο ζηειέρε ηνπ πκβνχινπ ζα 
δηαζέηνπλ ηελ αλαγθαία, γηα ηελ απνδνηηθή άζθεζε ελφο ηέηνηνπ ξφινπ, εθρψξεζε 
εμνπζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ (ζπκβαηέο κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ), ελψ ζα είλαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλε θαη ε 
θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ηνπ ζηειέρνπο ηνπ πκβνχινπ θαη ηνπ ζηειέρνπο ηνπ 
Τπνπξγείνπ πνπ ζα πξνΐζηαληαη ζε θάζε κία ζέζε. Παξάιιεια, ν χκβνπινο ζα 
εμαζθαιίζεη ηελ ζπλδξνκή εμεηδηθεπκέλσλ Δκπεηξνγλσκφλσλ ζε εηδηθά ζέκαηα (φπνπ 
απηφ ζα απαηηεζεί απφ ηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ζα αληηκεησπίδεηαη). 

(δ) Τπνζηήξημε γηα ηελ κεηάπησζε ηεο ad hoc δνκήο ζηε λέα νξγαλσηηθή δνκή ηνπ 
Τπνπξγείνπ. Δληφο ηνπ 2012 ε νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή δηάξζξσζε ηνπ Τπνπξγείνπ 
ζα έρεη κεηαζρεκαηηζηεί ζε κία λέα, ε νπνία ζα είλαη ηθαλή λα απνξξνθήζεη ηελ ad hoc 
δνκή απφ ηα κέζα ηνπ 2012. 

(ε) Αμηνπνίεζε θαη πξνζαξκνγή εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 
άξηηα θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ Μνλάδσλ ηεο ad hoc δνκήο. Όιεο νη 
εθαξκνγέο πνπ ζα ζρεδηάζεη, αλαπηχμεη ή ζα δηαζέζεη ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ ηνπ ν 
χκβνπινο, ζα παξακείλνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ, ψζηε λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηα κφληκα ζηειέρε ηνπ κεηά ην πέξαο ηνπ Έξγνπ ηνπ 
πκβνχινπ. Ο χκβνπινο ππνρξεσηηθά ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηα ζηειέρε ηεο ΓΓΠ ηνπ 
Τπνπξγείνπ, ψζηε νη λέεο εθαξκνγέο πνπ ζα εηζαγάγεη λα κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ 
κε ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ θαη λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 
Βάζεηο Γεδνκέλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ γηα δηαζηαχξσζε ζηνηρείσλ. Δπηπιένλ, απαηηείηαη ε 
δηεχξπλζε ηεο ρξήζεο κεζνδνινγηψλ  δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, ψζηε νη έιεγρνη ζηνπο 
θνξνινγνχκελνπο λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ ζηνρεπκέλνη. 

Π.Δ. Α2. Γηνίθεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ Γξάζεσλ ησλ πέληε Θεκαηηθώλ Δλνηήησλ 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ν χκβνπινο ζα πινπνηήζεη ηα αθφινπζα: 

(α) Γηαζθάιηζε -κέζσ ηεο ελζσκάησζεο ησλ παξαπάλσ ζηειερψλ ηνπ ζηηο αλαθεξζείζεο 
ζέζεηο, αιιά θαη αμηνπνηψληαο ηελ ηερλνγλσζία ηνπ σο εμεηδηθεπκέλνπ Οίθνπ ή Οκίινπ 
Οίθσλ- ηεο ζσζηήο δηνίθεζεο ησλ Γξάζεσλ πνπ απαξηίδνπλ ηηο πέληε Θεκαηηθέο 
Δλφηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ δεηνχκελσλ απνηειεζκάησλ. Δηδηθφηεξα: 

1) ε φ,ηη αθνξά ηηο Γξάζεηο πνπ ζα πινπνηεζνχλ ππφ ηελ αλσηέξσ ad hoc δνκή, ν 
χκβνπινο ζα ππνζηεξίμεη ηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο: 

 Καηάξηηζε ζπζηήκαηνο θαη κεζνδνινγίαο δηνίθεζεο ησλ Γξάζεσλ φισλ ησλ 
Θεκαηηθψλ Δλνηήησλ. 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ βέιηηζησλ κεζνδνινγηψλ γηα ηελ πινπνίεζε φισλ ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλζέηνπλ ηε δηνίθεζε ησλ επί κέξνπο Γξάζεσλ. 

 Υξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ Γξάζεσλ φισλ ησλ Θεκαηηθψλ Δλνηήησλ θαη 
ησλ αληίζηνηρσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ad hoc δνκήο. 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Γξάζεσλ. 

 Δθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο ησλ Γξάζεσλ. 
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 Καηάξηηζε θαη εθαξκνγή απνηειεζκαηηθήο κεζνδνινγίαο ειέγρνπ ηεο 
πνηφηεηαο φισλ ησλ παξαδνηέσλ πνπ παξάγνληαη ζην πιαίζην ηεο ad hoc 
δνκήο. 

 Καηάξηηζε θαη εθαξκνγή ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ησλ επηηπγραλφκελσλ 
απνηειεζκάησλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Γξάζεσλ ησλ Θεκαηηθψλ Δλνηήησλ.  

 Καηάξηηζε θαη εθαξκνγή ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο φισλ ησλ 
δηαδηθαζηψλ δηνίθεζεο ηφζν ηεο ad hoc δνκήο φζν θαη ησλ επί κέξνπο 
δξαζηεξηνηήησλ πινπνίεζεο ησλ Γξάζεσλ φισλ ησλ Θεκαηηθψλ Δλνηήησλ. 

2) ε φ,ηη αθνξά εηδηθέο Γξάζεηο, πνπ ζα απνθαζηζηεί λα πινπνηεζνχλ απφ ηξίηνπο 
(άιινπο πκβνχινπο ή ζηειέρε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο) ν χκβνπινο ζα 
ππνζηεξίμεη ηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο: 

 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ πξέπεη λα πινπνηεζεί απφ ηξίηνπο. 

 Οξγάλσζε ηεο ελζσκάησζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ Γξάζεσλ απηψλ ζην 
ζχλνιν ησλ επηδησθφκελσλ απνηειεζκάησλ. 

 Υξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ Γξάζεσλ απηψλ ζε ζπζρεηηζκφ κε ηηο 
Γξάζεηο ηεο ad hoc δνκήο. 

 Παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο πινπνίεζεο θιπ. ησλ Γξάζεσλ πνπ ζα 
πινπνηνχληαη απφ ηξίηνπο.  

β) Τπνζηήξημε ζηελ άζθεζε φισλ ησλ ινηπψλ ζπλήζσλ αξκνδηνηήησλ Γηνίθεζεο Έξγνπ, 
ελ αλακνλή ηεο αλαδηνξγάλσζεο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηεο ελζσκάησζεο φισλ ησλ 
Οκάδσλ Γξάζεο ηεο ad hoc δνκήο ζηελ λέα κφληκε νξγάλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ, 
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε πινπνίεζε ησλ Θεκαηηθψλ Δλνηήησλ ηνπ ρεδίνπ 
Γξάζεο θαη θπξίσο ε επίηεπμε ησλ δεηνχκελσλ απνηειεζκάησλ. 

 

Δλόηεηα Δξγαζηώλ Β.: Τπνζηήξημε 

Π.Δ. Β1. Μεηαθνξά ηερλνγλσζίαο 

Ζ θχξηα νδφο κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο πξνο ηα ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ (θαη πξνο άιια 
ζηειέρε απφ άιινπο θνξείο), πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην πιαίζην ηεο ad hoc δνκήο καδί κε 
ηα ζηειέρε ηνπ πκβνχινπ, ζα είλαη ε απφ θνηλνχ εξγαζία κε ηα ζηειέρε απηά ζην πιαίζην 
ηεο ad hoc δνκήο (on-the-job training). Παξά ηαχηα ν χκβνπινο ζα πινπνηήζεη θαη δξάζεηο 
ηππηθήο επηκφξθσζεο ησλ ζηειερψλ απηψλ ζηα ζέκαηα πνπ απαηηείηαη θαη ζηελ ρξήζε 
εμεηδηθεπκέλσλ εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο θαη λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ ζα εηζάγεη. Γεληθά, ν 
χκβνπινο έρεη ππνρξέσζε λα ιάβεη ππφςε ηελ αλάγθε κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο ζηα 
παξαπάλσ ζηειέρε θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 
ηξφπνπ εξγαζίαο ηνπ.  

Δπηπιένλ, ν χκβνπινο ζα πξνζδηνξίζεη ηηο αλάγθεο επηκφξθσζεο/ εθπαίδεπζεο ησλ 
ζηειερψλ πνπ ζα ζηειερψζνπλ ηε λέα κφληκε δνκή ηνπ Τπνπξγείνπ, ζηα αληηθείκελα ησλ 
ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ εηδηθψλ κεζνδνινγηψλ θαη 
ρξεζηκνπνίεζε ησλ εηδηθψλ εξγαιείσλ, πνπ ζα αλαπηπρζνχλ θαη εθαξκνζηνχλ ζην πιαίζην 
ηνπ Έξγνπ ηνπ.  

Σν πξφγξακκα, ην πεξηερφκελν, ην εχξνο, ηα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ηα ινηπά 
ζηνηρεία θαη ησλ δχν παξαπάλσ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο/ εθπαίδεπζεο ζα 
πξνζδηνξηζηνχλ ηεθκεξησκέλα απφ ην χκβνπιν. ηφρνο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ ζα 
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είλαη ε αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ ζηειερψλ ηνπ Τπνπξγείνπ έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 
πινπνηήζνπλ ην Έξγν ηνπο ρσξίο ηελ παξάιιειε εξγαζία ή θαζνδήγεζε ηνπ πκβνχινπ. 

Π.Δ. Β2. Δπηθνηλσλία 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ν χκβνπινο ζα πινπνηήζεη ηα αθφινπζα: 

(α) Καηάξηηζε ρεδίνπ Δλεξγεηψλ Δπηθνηλσλίαο. Δίλαη θνηλή πεπνίζεζε φηη ζεκαληηθφ ξφιν 
ζηελ επηηπρία ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο έρεη ε επηθνηλσλία θαη ε 
δηάρπζε ηεο ζσζηήο πιεξνθνξίαο πξνο ηνπο θνξνινγνχκελνπο αιιά θαη επξχηεξα ζην 
Κνηλσληθφ χλνιν. Δίλαη ζαθέο φηη ηέηνηεο ελέξγεηεο επηθνηλσλίαο ππνβνεζνχλ ηελ 
εδξαίσζε θιίκαηνο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο. Ο χκβνπινο ζα θαηαξηίζεη ρέδην 
ζηνρεπκέλσλ Δλεξγεηψλ Δπηθνηλσλίαο πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζηε δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ 
θαζψο επίζεο ελεξγεηψλ κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δπηθνηλσλίαο. Γηα ηελ 
θαιχηεξε ζηφρεπζε ησλ ζρεηηθψλ ελεξγεηψλ, ζην πιαίζην ηνπ ρεδίνπ απηνχ ζα 
ζρεδηαζηνχλ επηκέξνπο αιιειν-ζρεηηδφκελα ππν-ζρέδηα Δλεξγεηψλ Δπηθνηλσλίαο, αλά 
Θεκαηηθή Δλφηεηα (δει. πέληε ζπλνιηθά).   

(β) Πξνηάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Δλεξγεηψλ Δπηθνηλσλίαο (ελδεηθηηθά: έθδνζε δειηίσλ 
ηχπνπ θ.α.) κε ηε ρξεζηκνπνίεζε εμεηδηθεπκέλσλ Δκπεηξνγλσκφλσλ (ή θαη νίθσλ) γηα 
ηηο επηκέξνπο εηδηθέο δξάζεηο, φπσο απαηηείηαη. 

(γ) Αμηνιφγεζε πινπνίεζεο θαη απνηειεζκάησλ ηνπ ρεδίνπ Δλεξγεηψλ Δπηθνηλσλίαο. ε 
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ζίγνπξα κε ηελ νινθιήξσζε επηκέξνπο ελεξγεηψλ ν 
χκβνπινο ζα αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηθνηλσληαθψλ ελεξγεηψλ θαη, 
εάλ απαηηείηαη, ζα πξνηείλεη αλαπξνζαξκνγέο ηεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ 
Δλεξγεηψλ ηνπ ρεδίνπ, κε ζθνπφ ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ παξαγφκελσλ 
απνηειεζκάησλ. 

(δ) Τινπνίεζε δξάζεσλ πξνβνιήο θαη δεκνζηφηεηαο κέγηζηνπ εθηηκψκελνπ  
πξνυπνινγηζκνχ 85.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δεκηνπξγίαο: 

1. νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ (ηξηψλ (3) δηαθεκηζηηθψλ spots). Πην ζπγθεθξηκέλα ζηε 
πξνζθνξά ηνπ ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία & παξαγσγή 
ηξηψλ (3) ηειενπηηθψλ ζπνη δηάξθεηαο απφ 20 έσο 40 δεπηεξνιέπησλ, κε 
πξσηφηππε ζχλζεζε νπηηθν-αθνπζηηθνχ πιηθνχ, κε έλαλ (1) ηνπιάρηζηνλ εθθσλεηή 
θαη κνπζηθή επέλδπζε, ζε βίληεν πςειήο επθξίλεηαο ζε δέθα (10) αληίγξαθα  
θαηάιιεινπ κέζνπ (π.ρ. beta, cd, dvd, blu-ray) γηα αλακεηάδνζε κέζσ 
ξαδηνθψλνπ, ηειεφξαζεο θαη δηαδηθηχνπ, 

2. ζρεδίσλ κεληαίσλ δειηίσλ ηχπνπ (δεθαπέληε (15) ζην ζχλνιν). 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη φια ηα έμνδα απφ ηνλ ζρεδηαζκφ κέρξη θαη ηελ πινπνίεζε ησλ 
παξαπάλσ δξάζεσλ πξνβνιήο & δεκνζηφηεηαο (δεκηνπξγηθά, θαιιηηερληθή θαη 
θηινινγηθή επηκέιεηα θιπ) βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν εθηόο πηζαλώλ 
εμόδσλ πξνβνιήο θαη δεκνζίεπζεο ζηα ΜΜΔ. 

 

Δλόηεηα Δξγαζηώλ Γ.: Τινπνίεζε ησλ Θεκαηηθώλ Δλνηήησλ 

Π.Δ. Γ1. Δθαξκνγή ηεο Φνξνινγηθήο Μεηαξξύζκηζεο (ΔΦΟΜ) 

ην πιαίζην απηήο ηεο Θεκαηηθήο Δλφηεηαο ν χκβνπινο ζα ππνζηεξίμεη ηηο αθφινπζεο 
δξαζηεξηφηεηεο: 
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 (α) Καηάξηηζε ζηξαηεγηθήο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηε λέα θνξνινγηθή λνκνζεζία. Ζ ζηξαηεγηθή απηή ζα πξέπεη λα 
πεξηιακβάλεη: 

 Πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θνξνινγνπκέλσλ θαζψο θαη ησλ ελδηάκεζσλ θαη 
άιισλ εκπιεθφκελσλ νκάδσλ (νξγαλσηηθέο κνλάδεο ηνπ Τπνπξγείνπ, ηξαπεδηθά 
ηδξχκαηα θ.α.) πνπ ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ. 

 Αμηνιφγεζε ηεο εηνηκφηεηαο ηεο ΓΓΦΣ γηα ηηο αιιαγέο ζηε θνξνινγηθή πνιηηηθή θαη 
ζηηο δηαδηθαζίεο. 

 Δθηίκεζε ηεο εηνηκφηεηαο ηεο Κνηλσλίαο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο. 

 Γνκεκέλε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ κεηά ηελ έλαξμε εθαξκνγήο 
ησλ κέηξσλ, κε έκθαζε ζηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ.  

(β) Παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ κέηξσλ (βάζεη θαη ζρεηηθψλ 
δεηθηψλ). Σελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ αλαιακβάλνπλ ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ. 

(γ) Πξνηάζεηο ιήςεο δηνξζσηηθψλ κέηξσλ (φπνπ απαηηείηαη) ζε νξγαλσηηθφ, δηαδηθαζηηθφ, 
ηερλνινγηθφ θαη ζεζκηθφ επίπεδν. 

Π.Δ. Γ2. Δίζπξαμε Οθεηιώλ (ΔΗΟΦ) 

ην πιαίζην απηήο ηεο Θεκαηηθήο Δλφηεηαο ν χκβνπινο ζα ππνζηεξίμεη ηηο αθφινπζεο 
δξαζηεξηφηεηεο: 

(α) Απνδειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηε δηαδηθαζία είζπξαμεο 
νθεηιψλ. 

(β) Έξεπλα γηα εληνπηζκφ θαιψλ πξαθηηθψλ (best practices), δηεζλψο, ζηνλ ηνκέα ηεο 
είζπξαμεο νθεηιψλ. 

(γ) ηνρνζεζία είζπξαμεο νθεηιψλ (πνζνηηθνπνίεζε θαη δηακεξηζκφο ησλ πθηζηάκελσλ 
ρξεψλ, εθηίκεζε δπλαηφηεηαο αλάθηεζεο) θαη δεκηνπξγία ζηαηηζηηθνχ κνληέινπ γηα 
εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ εζφδσλ αλά δξάζε. 

(δ) πληνληζκφο ελεξγεηψλ γηα ηελ αχμεζε είζπξαμεο θαζπζηεξνχκελσλ νθεηιψλ (θφξσλ, 
θιπ.). Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

 Πξνηεξαηνπνίεζε είζπξαμεο νθεηιψλ, αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ην βαζκφ 
ακθηζβήηεζήο ηνπο 

 πλεξγαζία κε ηα Σακεία Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (είζπξαμε εηζθνξψλ) 

 Τινπνίεζε νξγαλσηηθψλ θαη ζεζκηθψλ αιιαγψλ (δεκηνπξγία «Δπηηξνπήο 
Γηαθαλνληζκψλ», ηξνπνπνίεζε λνκηθνχ πιαηζίνπ θ.α.) 

 Πξνγξακκαηηζκφο ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ (κε ελδηάκεζνπο ζηφρνπο/ 
απνηειέζκαηα).  

 Γεκηνπξγία αλαθνξψλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ζηελ νκάδα λα παξαθνινπζεί κε 
απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν ηελ εμέιημε ηεο είζπξαμεο ησλ εζφδσλ. 

 (ε) Παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ κέηξσλ είζπξαμεο νθεηιψλ 
(βάζεη θαη ζρεηηθψλ δεηθηψλ). Δηζεγήζεηο πξνο ηελ εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, φπνηε απαηηείηαη. Σελ πινπνίεζε ησλ 
κέηξσλ αλαιακβάλνπλ ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ. 
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(ζη) Πξνηάζεηο ιήςεο δηνξζσηηθψλ κέηξσλ (φπνπ απαηηείηαη) ζε νξγαλσηηθφ, 
δηαδηθαζηηθφ, ηερλνινγηθφ θαη ζεζκηθφ επίπεδν. 

 

Π.Δ. Γ3. Μεγάινη Φνξνινγνύκελνη (ΜΔΦΟ) 

ην πιαίζην απηήο ηεο Θεκαηηθήο Δλφηεηαο ν χκβνπινο ζα ππνζηεξίμεη  ηηο  αθφινπζεο 
δξαζηεξηφηεηεο: 

(α) Έξεπλα γηα εληνπηζκφ θαιψλ πξαθηηθψλ (best practices), δηεζλψο, ζηνλ ηνκέα ηεο 
δηαρείξηζεο κεγάισλ θνξνινγνπκέλσλ. 

(β) Δθπφλεζε κειέηεο ζηξαηεγηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ κεγάισλ θνξνινγνπκέλσλ 
(επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο ηνπ «κεγάινπ θνξνινγνχκελνπ», αληηκεηψπηζε απφ 
ηηο Φνξνινγηθέο Αξρέο, αλαδηνξγάλσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Φνξνινγηθψλ Αξρψλ 
θιπ.). Αλάπηπμε εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ειεγθηηθνχ 
κεραληζκνχ, νξηζκφο πνζνηηθνπνηεκέλσλ δεηθηψλ αλαθνξάο γηα ηε ζπλερή αμηνιφγεζε 
ηεο απφδνζεο ησλ παξεκβάζεσλ. 

(γ) Τπνζηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία εληαίαο εηδηθήο κνλάδαο ζηε ΓΓΦΣ, ε νπνία ζα ειέγρεη 
ηνπο κεγάινπο θνξνινγνχκελνπο. 

(δ) Δθπφλεζε κειέηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ κεγάισλ θνξνινγνπκέλσλ. 

(ε) Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο ειέγρσλ, ην νπνίν ζα εζηηάδεηαη ζηνπο ηνκείο θαη ηα ζέκαηα 
φπνπ παξνπζηάδνληαη νη κεγαιχηεξνη θίλδπλνη. Παξαγσγή αλαθνξψλ (θαη κε ηελ 
αμηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ELENXIS) γηα ηελ απηνκαηνπνηεκέλε παξαθνινχζεζε ησλ 
απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ. 

(ζη) Παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο 
κεγάινπο θνξνινγνχκελνπο (βάζεη θαη ζρεηηθψλ δεηθηψλ). Δηζεγήζεηο πξνο ηελ εγεζία 
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ. Σελ πινπνίεζε ησλ 
κέηξσλ αλαιακβάλνπλ ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ. 

(δ) Πξνηάζεηο ιήςεο δηνξζσηηθψλ κέηξσλ (φπνπ απαηηείηαη) ζε νξγαλσηηθφ, δηαδηθαζηηθφ, 
ηερλνινγηθφ θαη ζεζκηθφ επίπεδν. 

Π.Δ. Γ4. Μεγάιε Πεξηνπζία & Τςειά Δηζνδήκαηα (ΜΠΤΔ) 

ην πιαίζην απηήο ηεο Θεκαηηθήο Δλφηεηαο ν χκβνπινο ζα ππνζηεξίμεη  ηηο αθφινπζεο 
δξαζηεξηφηεηεο: 

(α) Έξεπλα γηα εληνπηζκφ θαιψλ πξαθηηθψλ (best practices), δηεζλψο, ζηνλ ηνκέα ηεο 
δηαρείξηζεο θνξνινγνπκέλσλ κε κεγάιε πεξηνπζία θαη πςειά εηζνδήκαηα. 

(β) Δθπφλεζε κεζνδνινγίαο εληνπηζκνχ ζεκαληηθψλ ππνζέζεσλ (πςεινχ θηλδχλνπ). 

(γ) Δθπφλεζε κεζνδνινγίαο δηελέξγεηαο ειέγρσλ ζε θνξνινγνχκελνπο κε κεγάιε 
πεξηνπζία θαη πςειά εηζνδήκαηα. 

(δ) ηνρνζεζία θαη πξνγξακκαηηζκφο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ (νξηζκφο πνζνηηθψλ δεηθηψλ 
αλαθνξάο θαη παξαθνινχζεζεο γηα ηε ζπλερή αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ 
παξεκβάζεσλ).  

 (ε) πζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ. Παξαγσγή 
αλαθνξψλ (θαη κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ELENXIS) γηα ηελ 
απηνκαηνπνηεκέλε παξαθνινχζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ. 
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(ζη)Παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 
κεγάιε πεξηνπζία θαη ηα πςειά εηζνδήκαηα (βάζεη θαη ζρεηηθψλ δεηθηψλ). Δηζεγήζεηο 
πξνο ηελ εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ. Σελ 
πινπνίεζε ησλ κέηξσλ αλαιακβάλνπλ ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ. 

(δ) Πξνηάζεηο ιήςεο δηνξζσηηθψλ κέηξσλ (φπνπ απαηηείηαη) ζε νξγαλσηηθφ, δηαδηθαζηηθφ, 
ηερλνινγηθφ θαη ζεζκηθφ επίπεδν. 

Π.Δ. Γ5. Απόδνζε Παξαθξαηνύκελσλ Φόξσλ & Φνξνινγηθή πκκόξθσζε (ΑΠΑΦ) 

ην πιαίζην απηήο ηεο Θεκαηηθήο Δλφηεηαο ν χκβνπινο ζα ππνζηεξίμεη  ηηο αθφινπζεο 
δξαζηεξηφηεηεο: 

(α) Έξεπλα θαη εθπφλεζε κειέηεο γηα ηελ εηζαγσγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ (best practices) 
γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο ππνρξεψζεηο ππνβνιή δειψζεσλ. 

(β) ηνρνζεζία θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο (νξηζκφο πνζνηηθψλ δεηθηψλ αλαθνξάο θαη 
παξαθνινχζεζεο γηα ηε ζπλερή αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ παξεκβάζεσλ). 
Πξνζδηνξηζκφο νξφζεκσλ επίηεπμεο ελδηάκεζσλ απνηειεζκάησλ. 

(γ) ηελή ζπλεξγαζία κε ηελ ΓΓΠ γηα πινπνίεζε θαη εθαξκνγή απηνκαηνπνηεκέλεο 
πξνζέγγηζεο εληνπηζκνχ κε ζπκκνξθνχκελσλ θνξνινγνπκέλσλ (δηαζηαπξψζεηο 
θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ). Γεκηνπξγία κεραληζκψλ απηφκαηεο ελεκέξσζεο (π.ρ. e-mail) 
ησλ κε ζπκκνξθνχκελσλ θνξνινγνπκέλσλ. 

(δ) Πξνζδηνξηζκφο κέηξσλ δξάζεο (εθφζνλ εληνπίδεηαη παξάβαζε). 

(ε) Παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ κέηξσλ απφδνζεο 
παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ θαη θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο. ρεδηαζκφο ad hoc 
αλαθνξψλ νη νπνίεο ζα απνηππψλνπλ ηε δηαρξνληθή εμέιημε θάζε δξάζεο. Δηζεγήζεηο 
πξνο ηελ εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ. Σελ 
πινπνίεζε ησλ κέηξσλ αλαιακβάλνπλ ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ. 

(ζη) Πξνηάζεηο ιήςεο δηνξζσηηθψλ κέηξσλ (φπνπ απαηηείηαη) ζε νξγαλσηηθφ, 
δηαδηθαζηηθφ, ηερλνινγηθφ θαη ζεζκηθφ επίπεδν. 

Γεληθά επηζεκαίλεηαη φηη ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 
πξναλαθεξζείζεο πέληε Θεκαηηθέο Δλφηεηεο ζα αλαιεθζεί απφ ηα αξκφδηα ζηειέρε ηνπ 
Τπνπξγείνπ. Ηδηαίηεξα επηζεκαίλεηαη φηη νη ζπγθεθξηκέλεο επηθνηλσλίεο θαη επαθέο κε ηνπο 
θνξνινγνχκελνπο πνπ ζα απαηηεζνχλ σο ζπλέπεηα ηεο εθαξκνγήο ησλ Γξάζεσλ ησλ 
Θεκαηηθψλ Δλνηήησλ, δελ κπνξεί λα πινπνηεζνχλ απφ ηα ζηειέρε ηνπ πκβνχινπ αιιά 
κφλν απφ ηα ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ. 

Οη πξναλαθεξφκελεο δξάζεηο θαη κειέηεο ηνπ πκβνχινπ ζηα πιαίζηα ησλ πέληε Θεκαηηθψλ 
Δλνηήησλ λννχληαη σο νη ειάρηζηεο απαηηνχκελεο. Δίλαη δπλαηφλ ν χκβνπινο λα εθηηκήζεη 
φηη γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ απαηηνχκελε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο ζηα 
αξκφδηα ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ πεξαηηέξσ δξάζεηο θαη λα 
εθπνλεζνχλ πξφζζεηεο κειέηεο. 

 

4. ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ – ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΥΖ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ, ν χκβνπινο κεηά ηελ 
επηινγή ηνπ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη, θαζ‟ φιε ηελ 
δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, ηα παξαδνηέα πνπ ζπγθεληξσηηθά αλαθέξνληαη ζηνλ 
πίλαθα πνπ αθνινπζεί.   
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Με ηνλ φξν «παξαδνηέα», ελ πξνθεηκέλσ, ελλνείηαη ε ζπγθεληξσηηθή απνηχπσζε ησλ 
«εθξνψλ εξγαζηψλ» ηνπ πκβνχινπ, ζηελ νπνία επηζπλάπηνληαη φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα, 
αλαθνξέο θαη ινηπφ πιηθφ, ηα νπνία ηεθκεξηψλνπλ ηελ εθηέιεζε απηψλ ησλ εξγαζηψλ. 

Ωο εθ ηνχηνπ θαη επιφγσο, ε ππνβνιή ησλ παξαδνηέσλ απηψλ δελ ζπληζηά, απφ κφλε ηεο 
εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ Έξγνπ ηνπ πκβνχινπ, ε 
νπνία επέξρεηαη κφλν κε ηελ έγθξηζε θαη επηβεβαίσζε εθηέιεζεο ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ 
απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Με ηελ έγθξηζε ζπλαξηάηαη θαη ε θαηαβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ 
ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζηνλ Αλάδνρν ηνπ Έξγνπ.  

Σα παξαδνηέα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα είλαη ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα. Ο 
χκβνπινο ζα πξέπεη λα εθηηκήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ θαη λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ 
πξνζθνξά ηνπ πξφζζεηα παξαδνηέα / κειέηεο, φπνπ θξίλεη φηη απηφ είλαη απαξαίηεην.  
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             ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΓΟΣΔΩΝ - ΔΚΡΟΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΖ 

Π.Δ. Α1. Οξγάλσζε ηεο ad hoc δνκήο, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πέληε Οκάδσλ Γξάζεο 

πλνιηθή πξφηαζε γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ad hoc δνκήο 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο / Πξνγξάκκαηνο 
Πνηνηηθνχ Διέγρνπ/ επηθαηξνπνηεκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο έξγνπ 

Σέινο 1
νπ

 κήλα  

ρέδην κεηάπησζεο ηεο ad hoc δνκήο ζηε λέα δνκή ηνπ Τπνπξγείνπ Σέινο 8
νπ

 κήλα  

Δθαξκνγέο ινγηζκηθνχ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ Έξγνπ ηνπ πκβνχινπ Όπνηε απαηηεζνχλ, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ 

Π.Δ. Α2. Γηνίθεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ πέληε Οκάδσλ Γξάζεο 

Μεζνδνινγία δηνίθεζεο θαη δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο Έξγνπ Σέινο 1
νπ

 κήλα  

Σξηκεληαίεο Δθζέζεηο Απνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ 
 

Με ηε ιήμε ηνπ ηξηκήλνπ αλαθνξάο θαη ζπγθεθξηκέλα κέρξη ηελ δέθαηε εκέξα ηνπ 
επφκελνπ κήλα 

Σειηθή Έθζεζε Απνινγηζκνχ θαη Απνηίκεζεο ηνπ Έξγνπ 
Με ηε ιήμε ηνπ έξγνπ θαη ζπγθεθξηκέλα κέρξη ηελ δέθαηε εκέξα ηνπ επφκελνπ 
κήλα 

Π.Δ. Β1. Μεηαθνξά ηερλνγλσζίαο 

ρέδην κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο Σέινο 1
νπ

 κήλα 

Απνινγηζηηθή έθζεζε κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο Σέινο 15
νπ

 κήλα 

Π.Δ. Β2. Δπηθνηλσλία 

ρέδην δξάζεσλ επηθνηλσλίαο Σέινο 1
νπ

 κήλα 

Γξάζεηο επηθνηλσλίαο (νπηηθν-αθνπζηηθφ πιηθφ, δειηία ηχπνπ θ.α.) Όπνηε απαηηεζνχλ, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ 

Απνινγηζηηθή έθζεζε δξάζεσλ επηθνηλσλίαο Σέινο 15
νπ

 κήλα 

Π.Δ. Γ1. Δθαξκνγή ηεο Φνξνινγηθήο Μεηαξξύζκηζεο (ΔΦΟΜ) 

Δπηζθφπεζε λέαο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο Σέινο 1
νπ

 κήλα 

ηξαηεγηθή γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ Σέινο 3
νπ

 κήλα 

Απνινγηζηηθή έθζεζε ΔΦΟΜ Σέινο 15
νπ

 κήλα 

Π.Δ. Γ2. Δίζπξαμε Οθεηιώλ (ΔΗΟΦ) 

ρέδην δξάζεο ΔΗΟΦ Σέινο 1
νπ

 κήλα  

Μεληαία έθζεζε παξαθνινχζεζεο ην ηέινο θάζε κήλα 
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Απνινγηζηηθή έθζεζε ΔΗΟΦ Σέινο 15
νπ

 κήλα  

Π.Δ. Γ3. Μεγάινη Φνξνινγνύκελνη (ΜΔΦΟ) 

Μειέηε ζηξαηεγηθήο αληηκεηψπηζεο κεγάισλ θνξνινγνπκέλσλ Σέινο 2
νπ

 κήλα 

ρέδην δξάζεο ΜΔΦΟ Σέινο 2
νπ

 κήλα 

Μειέηε δηαρείξηζεο θηλδχλνπ κεγάισλ θνξνινγνπκέλσλ Σέινο 4
νπ

 κήλα  

Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο ειέγρσλ Κάζε κήλα, ζην ηέινο ηνπ κήλα (γηα ηνλ επφκελν κήλα) 

Μεληαία έθζεζε παξαθνινχζεζεο ην ηέινο θάζε κήλα 

Απνινγηζηηθή έθζεζε ΜΔΦΟ Σέινο 15
νπ

 κήλα 

Π.Δ. Γ4. Μεγάιε Πεξηνπζία & Τςειά Δηζνδήκαηα (ΜΠΤΔ) 

ρέδην δξάζεο ΜΠΤΔ Σέινο 1
νπ

 κήλα  

Μεζνδνινγία εληνπηζκνχ ζεκαληηθψλ ππνζέζεσλ ΜΠΤΔ Σέινο 2
νπ

 κήλα  

Μεζνδνινγία δηελέξγεηαο ειέγρσλ ΜΠΤΔ Σέινο 3
νπ

 κήλα  

Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο ειέγρσλ Κάζε κήλα, ζην ηέινο ηνπ κήλα (γηα ηνλ επφκελν κήλα) 

Μεληαία έθζεζε παξαθνινχζεζεο ην ηέινο θάζε κήλα 

Απνινγηζηηθή έθζεζε ΜΠΤΔ Σέινο 15
νπ

 κήλα 

Π.Δ. Γ5. Απόδνζε Παξαθξαηνύκελσλ Φόξσλ & Φνξνινγηθή πκκόξθσζε (ΑΠΑΦ) 

ρέδην δξάζεο ΑΠΑΦ Σέινο 1
νπ

 κήλα  

ηξαηεγηθή γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ Σέινο 10
νπ

 κήλα  

Μεληαία έθζεζε παξαθνινχζεζεο ην ηέινο θάζε κήλα 

Απνινγηζηηθή έθζεζε ΑΠΑΦ Σέινο 15
νπ

 κήλα  
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Σα παξαδνηέα ππνβάιινληαη ζε έληππε κνξθή (ηξία αληίγξαθα) θαη ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή (έλα αληίγξαθν), ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο Έξγνπ, ν χκβνπινο, ζα παξέρεη ην ζχλνιν ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπ ζε ρψξνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 
ζα παξαρσξήζεη ηνλ θαηάιιειν θαη επαξθή ρψξν εγθαηάζηαζεο ηεο Οκάδαο Έξγνπ 
ηνπ πκβνχινπ (θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ζηειερψλ πνπ ζπλνιηθά ζα ζηειερψζνπλ ηελ 
ad hoc δνκή). Ωζηφζν, ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ πνπ 
ζα πινπνηήζεη ν Αλάδνρνο βαξχλεη ηνλ ίδην.  

 

5. ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ – ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ  

Ο Τπνςήθηνο χκβνπινο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ ηελ 
εζσηεξηθή δνκή θαη νξγάλσζε πνπ ζα αθνινπζήζεη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ. Δάλ 
πξφθεηηαη γηα Έλσζε ή Κνηλνπξαμία εηαηξεηψλ πξέπεη λα παξνπζηάζεη ηελ ζπλδξνκή 
ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο ζηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ θαη ηνλ ηξφπν 
εκπινθήο ηνπο. εκεηψλεηαη φηη δελ ζα επηηξαπεί δηαρσξηζκφο ηνπ Έξγνπ ζε 
επηκέξνπο ηκήκαηα γηα λα πινπνηεζνχλ απηνηειψο απφ ηα κέιε ηεο 
Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο. 

Δπίζεο, ν Τπνςήθηνο χκβνπινο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα 
ζηειερψζεη ηελ Οκάδα Έξγνπ. 

Ρφινο Διάρηζηνο αξηζκφο 
πξνζσπηθνχ ηνπ 
πκβνχινπ 

πλνιηθφο απαηηνχκελνο 
αξηζκφο α/κ πξαγκαηηθήο 
απαζρφιεζεο 

Γηαρεηξηζηήο Έξγνπ (ΓΔ) 1 15 

Βνεζφο Γηαρεηξηζηή Έξγνπ (ΒΓΔ) 1 7,5 

Μεηαθνξά ηερλνγλσζίαο 1 7,5 

Δπηθνηλσλία 1 7,5 

ΔΦΟΜ 1 15 

ΔΗΟΦ 2 22,5 

ΜΔΦΟ 2 30 

ΜΠΤΔ 1 15 

ΑΠΑΦ 2 22,5 

Δηδηθνί Δκπεηξνγλψκνλεο 5 24 

Αλαιπηέο - Πξνγξακκαηηζηέο 1 15 

Γξακκαηεηαθή Τπνζηήξημε 2 30 

ΤΝΟΛΟ 20 211,5 
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Με πνηλή απνθιεηζκνύ, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη κε ηελ πξνζθνξά 
ηνπ λα δεζκεπηεί όηη, ε πξνζθεξόκελε αλζξσπνπξνζπάζεηα γηα ηελ πινπνίεζε 
ηνπ Έξγνπ (εθηόο απηήο πνπ αθνξά ηνπο εηδηθνύο εκπεηξνγλώκνλεο) ζα είλαη κε 
θπζηθή παξνπζία ζηνπο ρώξνπο ηνπ Φνξέα. 

Σα κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλε γλψζε θαη 
ηθαλφηεηεο, φπσο αλαθέξνληαη θαησηέξσ. Πέξαλ φκσο απηψλ, φια ηα ζηειέρε ζα 
πξέπεη λα δηαζέηνπλ ερεκχζεηα ζρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζή ηνπο ζην Έξγν, 
δπλαηφηεηα λα ζπλεξγάδνληαη ζε νκάδα έξγνπ, ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο, ήζνο, 
εξγαηηθφηεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα: 

Α. Γηαρεηξηζηήο Έξγνπ (ΓΔ)  

ηελ θνξπθή ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο ad hoc δνκήο ζα ηεζεί ν Γηαρεηξηζηήο Έξγνπ 
(ΓΔ), ζηέιερνο ηνπ πκβνχινπ. Ο ΓΔ πέξαλ ηνπ ξφινπ ηνπ ζην πιαίζην ηεο ad hoc 
δνκήο, ζα θέξεη ηε ζπλνιηθή επζχλε εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ 
πκβνχινπ. Ο ΓΔ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηδηαίηεξεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο σο πξνο ηελ 
πινπνίεζε ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ θαη απνδεδεηγκέλε απνδνηηθφηεηα θαη 
απνηειεζκαηηθφηεηα, φπσο θαη ηθαλφηεηεο ζχλζεζεο, νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο, 
πξνθεηκέλνπ λα θαζνδεγήζεη θαη λα ζπληνλίζεη ην έξγν ηεο ad hoc δνκήο αιιά θαη ην 
ζχλνιν ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ Αλάδνρν.  

Ο ΓΔ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηπρίν παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο θαη ηνπιάρηζηνλ 
δεθαπεληαεηή (15) εκπεηξία ζε ζέκαηα εθζπγρξνληζκνχ θαη αλαδηνξγάλσζεο ή/θαη 
παξνρήο ππεξεζηψλ ηερληθνχ ζπκβνχινπ εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) ζηνλ 
επξχηεξν δεκφζην ηνκέα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα έρεη δηνηθήζεη επηηπρψο 
ηνπιάρηζηνλ δχν έξγα ζηα ζέκαηα απηά, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ άλσ ησλ 
2.000.000 € εληφο ηεο ηειεπηαίαο 10εηίαο. Σε δηνίθεζε απηψλ ησλ έξγσλ ζα πξέπεη λα 
έρεη αλαιάβεη είηε σο εμσηεξηθφο ζχκβνπινο, είηε απφ δηνηθεηηθή ζέζε επζχλεο κε 
εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο ζε νξγαληζκφ ηνπ δεκφζηνπ ή ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ 
ηνκέα. 

Β. Βνεζφο Γηαρεηξηζηή Έξγνπ (ΒΓΔ)  

Ο ΓΔ ζα ζπλεπηθνπξείηαη απφ ην Βνεζφ Γηαρεηξηζηή Έξγνπ (ΒΓΔ), ν νπνίνο ζα πξέπεη 
λα δηαζέηεη πηπρίν παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο θαη ηνπιάρηζηνλ δεθαεηή (10) 
εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε έξγσλ πνπ αθνξνχλ ζε θνξνινγηθή κεηαξξχζκηζε θαη 
ζπκκφξθσζε. Δπίζεο ζα πξέπεη λα έρεη δηνηθήζεη επηηπρψο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) έξγα 
αλακφξθσζεο ζπζηήκαηνο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ άλσ 
ησλ 2.000.000 € εληφο ηεο ηειεπηαίαο 10εηίαο. 

Γ. Μεηαθνξά Σερλνγλσζίαο 

Ζ Μεηαθνξά Σερλνγλσζίαο ζα πινπνηεζεί απφ φια ηα ζηειέρε ηνπ πκβνχινπ (on-the-
job training) θαη –φπνπ απηφ απαηηεζεί- απφ Δηδηθνχο Δκπεηξνγλψκνλεο. Όκσο, ν 
χκβνπινο ζα δηαζέηεη έλα ζηέιερνο κε πηπρίν παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο θαη 
πεληαεηή (5) εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο 
ζηειερψλ θνξέσλ, πνπ ζα αλαιάβεη ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε, ηελ 
παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δχν πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο. 

Γ. Δπηθνηλσλία 

Ζ θαηάξηηζε, παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ ρεδίνπ Δλεξγεηψλ Δπηθνηλσλίαο ζα 
πινπνηεζεί απφ Δπηθνηλσληνιφγν κε πηπρίν παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο, εμεηδίθεπζε 
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ζην δεκφζην θαη επξχηεξν δεκφζην ηνκέα θαη πεληαεηή (5) εκπεηξία ζε επηθνηλσληαθέο 
δξάζεηο έξγσλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη κεηάβαζεο ζε λέα νξγαλσηηθή δνκή.  

 

Δ. ΔΦΟΜ 

Ζ Δλφηεηα ηεο Δθαξκνγήο Φνξνινγηθήο Μεηαξξχζκηζεο (ΔΦΟΜ) ζα ππνζηεξηρζεί 
απφ ζηέιερνο/ ζηειέρε κε εηδηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 
παξφληνο Έξγνπ.  

Δηδηθφηεξα ν χκβνπινο πξέπεη λα δηαζέζεη ζην Έξγν: 

-  Σνπιάρηζηνλ έλα (1) κέινο πιήξνπο απαζρφιεζεο κε πηπρίν παλεπηζηεκηαθήο 
εθπαίδεπζεο, κε ηνπιάρηζηνλ νθηαεηή (8) εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε έξγσλ πνπ 
αθνξνχλ ζηα παξαθάησ αληηθείκελα: 

 ρεδηαζκφο θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο (Διιάδα / Δπξψπε) 

 Πάηαμε θνξνδηαθπγήο 

 Δπίηεπμε θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο 

Σ. ΔΗΟΦ 

Ζ Δλφηεηα ηεο Δίζπξαμεο Οθεηιψλ (ΔΗΟΦ) ζα ππνζηεξηρζεί απφ ζηειέρε κε εηδηθέο 
γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο Έξγνπ.  

Δηδηθφηεξα ν χκβνπινο πξέπεη λα δηαζέζεη ζην έξγν: 

-  Σνπιάρηζηνλ δχν (2) κέιε (εθ ησλ νπνίσλ έλα κέινο πιήξνπο απαζρφιεζεο) κε 
πηπρίν παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο, κε ηνπιάρηζηνλ νθηαεηή (8) εκπεηξία ζηελ 
πινπνίεζε έξγσλ πνπ αθνξνχλ ζηα παξαθάησ αληηθείκελα: 

 ρεδηαζκφο θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο 

 Δπίηεπμε θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο 

 Δπίηεπμε ζηφρσλ ζηελ είζπξαμε νθεηιψλ. 

Δηδηθφηεξα, έλα απφ ηα παξαπάλσ κέιε ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εκπεηξία ζε έξγα 
αλακφξθσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο κε έκθαζε ζηελ αχμεζε 
θνξνινγηθψλ εζφδσλ.  

Ε. ΜΔΦΟ 

Ζ Δλφηεηα ησλ Μεγάισλ Φνξνινγνπκέλσλ (ΜΔΦΟ) ζα ππνζηεξηρζεί απφ ζηειέρε κε 
εηδηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο Έξγνπ.  

Δηδηθφηεξα ν χκβνπινο πξέπεη λα δηαζέζεη ζην Έξγν: 

-  Σνπιάρηζηνλ δχν (2) κέιε (εθ ησλ νπνίσλ ην έλα κέινο πιήξνπο απαζρφιεζεο) κε 
πηπρίν παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο, κε ηνπιάρηζηνλ νθηαεηή (8) εκπεηξία ζηελ 
πινπνίεζε έξγσλ πνπ αθνξνχλ ηνπιάρηζηνλ ζηα παξαθάησ αληηθείκελα: 

 ρεδηαζκφο θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο 

 Πάηαμε θνξνδηαθπγήο 

 Δπίηεπμε θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο 

 Δπίηεπμε ζηφρσλ ζηελ είζπξαμε νθεηιψλ 

 Γηαρείξηζε κεγάισλ πειαηψλ 

Δηδηθφηεξα, έλα απφ ηα παξαπάλσ κέιε ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επηπιένλ εκπεηξία ζε 
έξγα αλακφξθσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο κε έκθαζε ζηελ αχμεζε 
θνξνινγηθψλ εζφδσλ. 
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Ζ. ΜΠΤΔ 

Ζ Δλφηεηα ηεο Μεγάιεο Πεξηνπζίαο θαη Τςειψλ Δηζνδεκάησλ (ΜΠΤΔ) ζα 
ππνζηεξηρζεί απφ ζηειέρε κε εηδηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 
παξφληνο Έξγνπ.  

Δηδηθφηεξα ν χκβνπινο πξέπεη λα δηαζέζεη ζην Έξγν: 

-  Σνπιάρηζηνλ έλα (1) κέινο πιήξνπο απαζρφιεζεο κε πηπρίν παλεπηζηεκηαθήο 
εθπαίδεπζεο, κε ηνπιάρηζηνλ νθηαεηή (8) εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε έξγσλ πνπ 
αθνξνχλ ζηα παξαθάησ αληηθείκελα: 

 ρεδηαζκφο θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο 

 Πάηαμε θνξνδηαθπγήο 

 Δπίηεπμε θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο 

 Δπίηεπμε ζηφρσλ ζηελ είζπξαμε νθεηιψλ. 

Θ. ΑΠΑΦ 

Ζ Δλφηεηα ηεο Απφδνζεο Παξαθξαηνχκελσλ Φφξσλ & Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο 
(ΑΠΑΦ) ζα ππνζηεξηρζεί απφ ζηειέρε κε εηδηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο γηα ηελ 
πινπνίεζε ηνπ παξφληνο Έξγνπ.  

Δηδηθφηεξα ν χκβνπινο πξέπεη λα δηαζέζεη ζην Έξγν: 

-  Σνπιάρηζηνλ δχν (2) κέιε (εθ ησλ νπνίσλ ην έλα κέινο πιήξνπο απαζρφιεζεο) κε 
πηπρίν παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο, κε ηνπιάρηζηνλ νθηαεηή (8) εκπεηξία ζηελ 
πινπνίεζε έξγσλ πνπ αθνξνχλ ζηα παξαθάησ αληηθείκελα: 

 ρεδηαζκφο θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο 

 Πάηαμε θνξνδηαθπγήο 

 Δπίηεπμε θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο 

 Δπίηεπμε ζηφρσλ ζηελ είζπξαμε νθεηιψλ 

 ρεδηαζκφο δηαζηαπξσηηθψλ ειέγρσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ. 

Δηδηθφηεξα, έλα απφ ηα παξαπάλσ κέιε ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επηπιένλ εκπεηξία ζε 
έξγα αλακφξθσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο κε έκθαζε ζηελ αχμεζε 
θνξνινγηθψλ εζφδσλ. 

 

Η. Δηδηθνί Δκπεηξνγλψκνλεο 

Οη Δηδηθνί Δκπεηξνγλψκνλεο ζα ππνζηεξίδνπλ ηηο Μνλάδεο ηεο ad hoc δνκήο ζε 
εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα φπνηε απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή Έξγνπ.  

Οη Δηδηθνί Δκπεηξνγλψκνλεο ζα δηαζέηνπλ πηπρίν παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο θαη 
ηνπιάρηζηνλ δεθαεηή (10) ζρεηηθή εκπεηξία, ε νπνία ζα απνδεηθλχεη ηελ πςειή 
εμεηδίθεπζή ηνπο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ παξφληνο Έξγνπ. 

Ο χκβνπινο ζα πξέπεη λα ζηειερψζεη ηελ Οκάδα Δηδηθψλ Δκπεηξνγλσκφλσλ κε 
ζηειέρε θαηάιιειεο ηερλνγλσζίαο θαη εκπεηξίαο πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ζα είλαη 
απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη ηα νπνία (ζηειέρε) ζα πξέπεη λα 
πξνζδηνξίζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 

 

ΗΑ. Αλαιπηέο – Πξνγξακκαηηζηέο 
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Οη Αλαιπηέο-Πξνγξακκαηηζηέο ζα ππνζηεξίδνπλ ηηο Μνλάδεο ηεο ad hoc δνκήο ζε 
εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα πιεξνθνξηθήο θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ φπνηε απηφ 
θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ην Γηαρεηξηζηή Έξγνπ.  

Οη Αλαιπηέο-Πξνγξακκαηηζηέο ζα δηαζέηνπλ πηπρίν πιεξνθνξηθήο παλεπηζηεκηαθήο 
εθπαίδεπζεο θαη ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή (5) ζρεηηθή εκπεηξία πνπ αθνξά θπξίσο ηα 
παξαθάησ αληηθείκελα: 

 Γηαρείξηζε βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη παξαγσγή αλαθνξψλ. 

 Αλάπηπμε δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ. 

 Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνηθεηηθήο Πιεξνθφξεζεο (Management Information 
Systems - MIS). 

Ο χκβνπινο ζα πξέπεη λα ζηειερψζεη ηελ Οκάδα Αλαιπηψλ – Πξνγξακκαηηζηψλ κε 
ζηειέρε θαηάιιειεο ηερλνγλσζίαο θαη εκπεηξίαο πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ζα είλαη 
απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη ηα νπνία (ζηειέρε) ζα πξέπεη λα 
πξνζδηνξίζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 

 

6.  ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ 
ΔΡΓΟΤ 

Ο Τπνςήθηνο χκβνπινο νθείιεη λα παξαδψζεη ζρέδην ηεο πξνηεηλφκελεο 
κεζνδνινγίαο δηνίθεζεο θαη δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ Έξγνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ 
ηερληθή πξνζθνξά ηνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη: 

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν χκβνπινο ζα πξνζεγγίζεη ην 
Έξγν γηα λα επηηχρεη ηα δεηνχκελα απνηειέζκαηα. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη λα 
δνζεί ζηελ θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Έξγνπ. 

 Μεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ (ησλ επηκέξνπο Δλνηήησλ θαη Παθέησλ 
Δξγαζηψλ ηνπ θαη ζπλνιηθά). Τπάξρνπζα ηερλνγλσζία θαη εξγαιεία ππνζηήξημεο. 

 Καηάιιειε πεξηγξαθή θαη αλάιπζε θάζε θάζεο ηνπ Έξγνπ, ζε Δλφηεηεο θαη Παθέηα 
Δξγαζηψλ, κε αλάιπζε ησλ Παθέησλ Δξγαζηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Πξνζδηνξηζκφο θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ παξαδνηέσλ ηνπ Έξγνπ. 

 Καζνξηζκφο Τπεχζπλνπ Γηνίθεζεο Πνηφηεηαο.  

Ζ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία ζα πξέπεη λα αλαδεηθλχεη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ελφο 
πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ ην νπνίν έρεη ηελ 
ηδηαηηεξφηεηα φηη ζα πξέπεη λα επηηεπρζεί κέζσ ελφο αξηζκνχ ζπκπιεξσκαηηθψλ 
ελεξγεηψλ νη νπνίεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζπκπίπηνπλ ρξνληθά. Σν χζηεκα 
Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ζα πξέπεη λα νξηνζεηεί ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ 
Έξγνπ, λα αλαπηχζζεη έλα Πξφγξακκα Πνηνηηθνχ Διέγρνπ, λα πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν 
πινπνίεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ, θαζψο θαη ησλ 
πξνβιεπφκελσλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ην ζχζηεκα απηφ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζην ηα 
αθφινπζα ζηάδηα κε ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο φπσο απηέο πνπ ελδεηθηηθά απνηππψλνληαη: 

ηάδην 1: ηφρνη θαη Πξνζδνθίεο Έξγνπ 

 Αλαγλψξηζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Έξγνπ 

 Αλαγλψξηζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ απνδεθηψλ ησλ πξντφλησλ/απνηειεζκάησλ ηνπ 
Έξγνπ  
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 Δπίηεπμε ζπκθσλίαο θαη ελεκέξσζε γηα ηα αλσηέξσ 

ηάδην 2: Καηάξηηζε Πιάλνπ 

 Αλάπηπμε θαηαιφγσλ  ζηφρσλ θαη πξνζδνθηψλ 

 Καζνξηζκφο πιαηζίνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ 

 Καζνξηζκφο πξνγξάκκαηνο επηβεβαίσζεο πνηφηεηαο 

ηάδην 3: Δθηέιεζε 

 Δθηέιεζε Πνηνηηθνχ Διέγρνπ  

 Πξνεηνηκαζία αλαθνξψλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ 

ηάδην 4: Έιεγρνο 

 Αμηνιφγεζε Πνηφηεηαο 

 Πξνηάζεηο γηα πνηνηηθέο βειηηψζεηο  

ηάδην 5: Πξνζαξκνγή 

 Πξνηάζεηο γηα ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ησλ βειηηψζεσλ 

 Δθαξκνγή βειηηψζεσλ 

 Κνηλνπνίεζε βειηηψζεσλ 

Οη παξαπάλσ ελέξγεηεο ζα απνηππψλνληαη ζην χζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο θαη 
ζα εθαξκνζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαιχπηνληαο ηηο 
παξαθάησ πεξηνρέο: 

 Με ην πέξαο θάζε εκεξνινγηαθνχ κήλα αιιά θαη ελδηάκεζα, θαηά ηνλ έιεγρν θαη 
αμηνιφγεζε θάζε παξαδνηένπ ηνπ έξγνπ, 

 Καηά ηε δηαδηθαζία δνθηκψλ ηκεκάησλ ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ Έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ 
ειέγρνπ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ νηθνλνκηθψλ αλαιχζεσλ θαη ζελαξίσλ θαη ηεο 
εηζήγεζεο γηα θαηεπζχλζεηο θαη ηελ δηελέξγεηα ελεξγεηψλ ζε θάζε πεξίπησζε αιιά 
θαη εηδηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε ιήςεο δηνξζσηηθψλ 
κέηξσλ/ελεξγεηψλ,  

 Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζην πιαίζην ηεο 
δηακφξθσζεο ησλ παξαδνηέσλ, φπσο π.ρ. ηνπ Πιάλνπ Δπηθνηλσλίαο, γηα ηελ 
επίηεπμε ησλ απαηηνχκελσλ απνηειεζκάησλ,  

 Καηά ηε δηαδηθαζία κεηαθνξάο ηεο απαξαίηεηεο ηερλνγλσζίαο απφ ηνλ Αλάδνρν 
πξνο ηα ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ, ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αιιά θαη επηιεγκέλσλ 
επνπηεπφκελσλ θνξέσλ, κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο θαη δηαζθάιηζεο ηεο άξηηαο 
πινπνίεζήο ηεο,  

 Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ζην πιαίζην ηεο εμαζθάιηζεο ηεο 
εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο απφ ηα εκπιεθφκελα κέξε θαη 
εηδηθφηεξα απφ ηηο Δηδηθέο Οκάδεο Δξγαζίαο ζηελ εθπφλεζε ησλ παξαδνηέσλ 
έρνληαο ηελ επζχλε ζρεηηθά κε ηελ επηηπρή εθαξκνγή ησλ πέληε (5) 
Γξάζεσλ/Δλνηήησλ Δξγαζηψλ πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα ηεο 
παξνχζαο. 

 ην πιαίζην ηεο νξγάλσζεο θαη παξαθνινχζεζεο ζπλαληήζεσλ κε ηνπο απνδέθηεο 
ηνπ Έξγνπ, ηελ Καηεπζπληήξηα Δπηηξνπή θαη άιια κέιε ηεο ad hoc δνκήο (βι. 
ελφηεηα 3 ηεο παξνχζαο) ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ηθαλνπνίεζή ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 
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πνηφηεηα ηνπ Έξγνπ πνπ εθηειείηαη, ηελ πιεξφηεηα, ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ 
ακεζφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ.   

Τπνγξακκίδεηαη φηη πέξαλ ηνπ νξηζκνχ ηνπο, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
ζπληεξεί ηηο δηαδηθαζίεο, πξφηππα θαη νδεγίεο πνπ ζα πεξηγξάςεη ζην χζηεκα 
Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ηνπ Έξγνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ θαη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζα εθπνλήζεη θαη ζα 
παξαδψζεη εληφο δεθαπέληε εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ (15) απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
χκβαζεο, πξνζρέδην Πνηφηεηαο (Quality Plan) ην νπνίν ζα πεξηέρεη θαη' ειάρηζην (α) 
κεηξηθέο γηα ηελ απνηίκεζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ζηφρσλ ηνπ Έξγνπ, (β) κεηξηθέο γηα 
ηελ απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ θάζε Φάζεο/Παξαδνηένπ ηνπ Έξγνπ θαη (γ) κέζα 
θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ κεηξηθψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ Φάζεσλ.   

Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Έξγνπ (ΔΠΠΔ) ζα εθηειεί 
πξνγξακκαηηζκέλνπο (αλά δεθαπελζήκεξν) ή έθηαθηνπο πνηνηηθνχο ειέγρνπο νη νπνίνη 
σο απνηέιεζκα δχλαηαη λα νδεγνχλ ζηελ επηθαηξνπνίεζε ή θαη επαλαπξνζδηνξηζκφ 
ηνπ ρεδίνπ Πνηφηεηαο ζε κεληαία βάζε.  

Ο Τπεχζπλνο Πνηφηεηαο Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ ηνλ νπνίν ν ηειεπηαίνο ζα πξέπεη λα 
νξίζεη είλαη ζπλνιηθά ππεχζπλνο γηα ην ρέδην Πνηφηεηαο Έξγνπ θαη έρεη ηελ 
απνθιεηζηηθή επζχλε γηα λα δηαζθαιίζεη ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ νκαιή ζπλεξγαζία ησλ 
σο αλσηέξσ εκπιεθφκελσλ κεξψλ. 

Ζ παξαθνινχζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Έξγνπ (είηε ζηελ κνξθή Παξαδνηέσλ 
Σερληθψλ Δγγξάθσλ, είηε ζηελ κνξθή Παξαδνηέσλ Γηαρεηξηζηηθψλ Δγγξάθσλ φπσο νη 
Αλαθνξέο Πξνφδνπ Έξγνπ) ζα είλαη ζπλερήο απφ ηνλ Τπεχζπλν Πνηφηεηαο ηνπ 
Αλαδφρνπ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ.  Ο αξηζκφο, ηχπνο, κνξθή, ζπρλφηεηα 
πξνεηνηκαζίαο εγγξάθσλ/αλαθνξψλ θαη απνδέθηεο απηψλ ζα θαζνξηζζεί ζην ρέδην 
Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο. 
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ΜΔΡΟ B: ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

 

1. Γεληθνί Όξνη Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ 

 

1.1 Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνύ 

Ο παξψλ αλνηθηφο, δεκφζηνο Γηαγσληζκφο δηελεξγείηαη κε ζθνπφ ηελ επηινγή 
αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην Μέξνο Α 
ηεο παξνχζαο, πξνο ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ 
πζηεκάησλ. 

 

1.2 Ννκηθό θαη Θεζκηθό Πιαίζην Γηαγσληζκνύ  

Ο δηαγσληζκφο πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 
«Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε» ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 θαη πινπνηείηαη απφ ην Τπ. 
Οηθνλνκηθψλ. Ο δηαγσληζκφο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξννίκην 
ηεο απφθαζεο δηελέξγεηαο ηνπ. 

Ο Γηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα: (α) κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ 
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 31εο Μαξηίνπ 2004 (Δ.Δ. L 
134/30-4-2004) θαη ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α/16-3-2007) κε ην νπνίν 
πξνζαξκφζηεθε ε ειιεληθή λνκνζεζία κε  ηελ αλσηέξσ Οδεγία, φπσο απηή έρεη 
ηξνπνπνηεζεί κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ (ΔΔ L 257/1-10-2005) ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ 
Οδεγία 2005/75/ΔΚ (ΔΔ L 323/9-12-2005) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005, (β) κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο 
θαη ησλ ζε απηήλ ζπλεκκέλσλ Παξαξηεκάησλ θαη (γ) κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 
118/2007.    

 

1.3 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Γεληθή Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθήο 
Τπνζηήξημεο, Γηεύζπλζε 5ε Οηθνλνκηθνύ. 

 Γηεχζπλζε έδξαο: Πεηξαηψο & Κνισλνχ 2, Αζήλα ΣΚ 101 10  

 Σειέθσλν : 00 30 210 5238875, 00 30 210 5237902 

 Fax : 00 30 210 5236769 

 E-mail : d5.b1@1990.syzefxis.gov.gr 

 

1.4 Ζκεξνκελία Απνζηνιήο ηεο Πξνθήξπμεο 

Ζ Γηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ ζηάιζεθε γηα δεκνζίεπζε: 

1. ηελ Τπεξεζία Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζηηο                 

7  -  7  - 2011.  
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2. ην «Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» ηεο Δθεκεξίδαο ηεο 

Κπβέξλεζεο ζηηο  8  -  7  -  2011.  

3. ηνλ ειιεληθφ ηχπν ζηηο 7  -  7  -  2011 φπνπ θαη δεκνζηεχζεθε ζηηο 8  -  7  -  2011. 

4. Καηαρσξήζεθε επίζεο θαη ζην δηαδίθηπν ζηε δηεχζπλζε (http://www.gsis.gr) ζηηο    

11  -  7  -  2011. 

 

1.5   Πξνζεζκία θαη Σόπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ 

Οη Τπνςήθηνη Αλάδνρνη πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο έγγξαθεο Πξνζθνξέο ηνπο, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε ζηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηηο  6  -  9  -  2011 θαη ψξα 
13.00 κ.κ., ην αξγφηεξν, ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 
(Γ.Γ.Π..) Θεζζαινλίθεο θαη Υαλδξή 1 Μνζράην. 

Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, δελ 
απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο.  

Δπίζεο, νη Πξνζθνξέο κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη θαη ζηελ 5ε Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ, 
Πεηξαηψο & Κνισλνχ 2, 1νο φξνθνο, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, φπνπ ζα 
παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα 
πεξηέξρνληαη ζηελ παξαπάλσ Γ/λζε κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε επζχλε ηνπ Τπνςεθίνπ Αλαδφρνπ. 

Γελ ιακβάλνληαη ππφςε Πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ θαζνξηζκέλε 
εκεξνκελία είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζηε 5ε Γ/λζε 
Οηθνλνκηθνχ έγθαηξα. 

Οη Πξνζθνξέο απηέο ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο Τπνςεθίνπο, ρσξίο λα έρνπλ 
απνζθξαγηζζεί. 

 

1.6. Σξόπνο Λήςεο Δγγξάθσλ ηνπ Γηαγσληζκνύ  

Ζ δηάζεζε ηεο Γηαθήξπμεο γίλεηαη απφ ηελ 5ε Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ – Σκήκα Β‟ – 1νο 
φξνθνο - γξαθείν 107 (Πεηξαηψο & Κνισλνχ 2) θαη ε παξαιαβή ηεο γίλεηαη είηε 
απηνπξνζψπσο είηε κε courier. 

ηελ πεξίπησζε παξαιαβήο ηεο Γηαθήξπμεο κέζσ courier, ε 5ε Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ 
δελ έρεη θακία απνιχησο επζχλε γηα ηελ έγθαηξε θαη ζσζηή παξάδνζή ηεο. 

Οη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ ζρεηηθφ έληππν κε ηα 
ζηνηρεία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (φπσο επσλπκία, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, δηεχζπλζε 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ), έηζη ψζηε ε 5ε Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ λα έρεη ζηε δηάζεζή 
ηεο πιήξε θαηάινγν φζσλ παξέιαβαλ ηε Γηαθήξπμε, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ήζειε 
λα ηνπο απνζηείιεη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα ή δηεπθξηλίζεηο επ‟ απηήο. 

Οη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο ππνρξενχληαη άκεζα λα ηελ ειέγμνπλ απφ άπνςε 
πιεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειίδσλ θαη 
εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα ην γλσξίζνπλ έγγξαθα ζηελ 5ε 
Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ θαη λα δεηήζνπλ λέν πιήξεο αληίγξαθν. Πξνζθπγέο θαηά ηεο 
λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο 
αληηγξάθνπ ηεο Γηαθήξπμεο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη 
θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηνπ World Wide Web ζηε δηεχζπλζε http://www.gsis.gr 
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. Οη παξαιήπηεο ηεο δηαθήξπμεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζα πξέπεη λα απνζηείινπλ e-
mail ζηελ δηεχζπλζε sty-tax@gsis.gr κε ηα ζηνηρεία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (επσλπκία, 
δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, άηνκν 
επηθνηλσλίαο) έηζη ψζηε ε 5ε Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ λα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο πιήξε 
θαηάινγν φζσλ παξέιαβαλ ηε Γηαθήξπμε ζε ειεθηξνληθή κνξθή, γηα ηελ πεξίπησζε 
πνπ ζα ήζειε λα ηνπο απνζηείιεη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα ή δηεπθξηλίζεηο επ‟ 
απηήο.  

Οη δχν παξαπάλσ ηξφπνη ιήςεο ηεο Γηαθήξπμεο ζεσξνχληαη ηζνδχλακνη. Ζ Γ.Γ.Π. 
νθείιεη λα εμαζθαιίζεη ηελ πιεξφηεηα θαη νξζφηεηα ησλ εγγξάθσλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο 
ειεθηξνληθέο ηεο ζειίδεο θαη ηελ ηαχηηζε ησλ θεηκέλσλ ηεο Γηαθήξπμεο κεηαμχ ηεο 
έληππεο θαη ηεο ειεθηξνληθήο κνξθήο. 

 

1.7 Γηεπθξηλίζεηο επί ηεο Πξνθήξπμεο  

Οη Τπνςήθηνη Αλάδνρνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ γξαπηψο (κε επηζηνιή ή 
ηειενκνηνηππία) ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο 
παξνχζαο Γηαθήξπμεο κέρξη θαη δέθα πέληε (15) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ 5ε Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ ζα απαληήζεη ηαπηφρξνλα θαη 
ζπγθεληξσηηθά ζε φιεο ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα δεηεζνχλ εληφο ηνπ αλσηέξσ 
δηαζηήκαηνο θαη ζε φινπο φζνπο έρνπλ παξαιάβεη ηε Γηαθήξπμε, ην αξγφηεξν έμη (6) 
εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  

Οη αηηήζεηο παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ζα πξέπεη λα απεπζύλνληαη ζηελ 5ε Γ/λζε 
Οηθνλνκηθνύ, Β΄Σκήκα Πξνκεζεηώλ. Καλέλαο Τπνςήθηνο δελ κπνξεί ζε 
νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο 
Τπεξεζίαο. 

Πξνο δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε ππνβνιή ησλ εξσηήζεσλ κπνξεί λα γίλεη θαη κε 
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) πξνο ηε δηεχζπλζε: d5.b1@1990.syzefxis.gov.gr 
ρσξίο φκσο ε δπλαηφηεηα απηή λα απαιιάζζεη ηνπο Τπνςεθίνπο Αλαδφρνπο απφ ηελ 
ππνρξέσζε λα ππνβάινπλ ηα εξσηήκαηα θαη γξαπηψο (κε επηζηνιή ή ηειενκνηνηππία), 
κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη παξαπάλσ. Ζ 5ε Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ δελ ζα 
απαληήζεη ζε εξσηήκαηα πνπ ζα έρνπλ ππνβιεζεί κφλν κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. 

 

2.  Πξνϋπνζέζεηο πκκεηνρήο 

2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

2.1.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ Φπζηθά ή Ννκηθά Πξφζσπα, 
Δλψζεηο ή Κνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά, πνπ έρνπλ 
ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ελφο Κξάηνπο -Μέινπο ηεο ΔΔ θαη έρνπλ 
ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα, ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπο 
ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ, ηνπ ΔΟΥ ή ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ πνπ είλαη 
ζπκβαιιφκελα κέξε ζηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ 
Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (ΠΟΔ) ή είλαη εγθαηαζηεκέλα ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ 
ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ ΔΔ., θαη έρνπλ απνδεδεηγκέλε 
ελαζρφιεζε θαη ηθαλφηεηεο, εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, ζεκαληηθή θαη ηεθκεξησκέλε 
εκπεηξία, ζηνπο ηνκείο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ παξφληνο Έξγνπ, θαη πιεξνχλ ηνπο 
φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο, φπσο αλαιχνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 2.3 ηεο παξνχζαο θαη δελ εκπίπηνπλ ζηηο απαγνξεχζεηο ηνπ 
άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3310/05 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 
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2.1.2  ηελ πεξίπησζε ησλ Δλψζεσλ, θάζε κέινο ζα πξέπεη λα έρεη πνζνζηφ 
ζπκκεηνρήο ζηελ Έλσζε ηνπιάρηζηνλ 25%.  

2.1.3  ηελ πεξίπησζε ησλ Δλψζεσλ πξέπεη λα πιεξνχληαη νη φξνη πνπ θαζνξίδνληαη 
ζην άξζξν 7 ηνπ Π.Γ. 118/07. Οη Δλψζεηο απηέο δελ απαηηείηαη λα έρνπλ ιάβεη 
ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά νχηε γηα λα 
αλαιάβνπλ σο Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ ηελ εθηέιεζή ηνπ.  

 

2.2  Απνθιεηζκόο Τπνςεθίσλ 

2.2.1  Απφ ην Γηαγσληζκφ απνθιείνληαη θαη δελ γίλνληαη δεθηνί φζνη εκπίπηνπλ ζε κία, 
ηνπιάρηζηνλ, απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

 Γελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηεο παξαγξάθνπ 2.1 ηνπ 
Μέξνπο Β ηνπ Κεθαιαίνπ Η ηεο παξνχζαο. 

 Έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή 
ηνπο κε απφθαζε πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ. 

 Έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην 
αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνχ ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 
ηδηφηεηα, πνπ κπνξεί λα δηαπηζησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απφ ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 Δίλαη έλνρνη ππνβνιήο ςεπδψλ δειψζεσλ ή παξαιείςεσο ππνβνιήο ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 
60/2007. 

 Όζα Φπζηθά ή Ννκηθά Πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο 
κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο. 

 Τπάγνληαη ζε θάπνηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 43 ηνπ 
Π.Γ. 60/2007 (άξζξν 45 ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ). 

Δηδηθφηεξα: 

Απνθιείεηαη απφ ην Γηαγσληζκφ Τπνςήθηνο, φηαλ έρεη εηο βάξνο ηνπ 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε κε ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, πνπ πεξηέξρεηαη ζε γλψζε ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη αθνξά ηα παξαθάησ: 

1. πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 
παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 
351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1). 

2. Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην 
άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ 
(EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2). 

3. Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο χκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 
πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 
(EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48). 

4. Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαηά ην άξζξν 1 
ηεο Οδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ 
πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 
28.6.1997, ζει. 77 Οδεγίαο ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 
2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 
ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην Ν. 2331/1995 (Α΄ 
173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3424/2005 (Α΄ 305). 
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5. Σεινχλ ππφ πηψρεπζε, ή εθθαζάξηζε, ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή 
πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ε άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. Όζνη ηεινχλ ππφ 
δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο γηα εθθαζάξηζε, ή 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, ή νπνηαδήπνηε 
αλάινγε δηαδηθαζία. 

6. Γελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 
ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο 
φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ή ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. 

7. Γελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πιεξσκή ησλ 
θφξσλ θαη ηειψλ, ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. 

8. Όζα Φπζηθά ή Ννκηθά Πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ ή ηεο αιινδαπήο έρνπλ 
ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο. 

9. Οη Δλψζεηο Πξνζψπσλ, ζε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε απφ ηηο 
πξνυπνζέζεηο απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ηζρχεη γηα έλα 
ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο. 

10. Όζνη δελ ππνβάινπλ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ή φζνη 
ππνβάινπλ ςεπδή δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. 

2.2.2   Απνθιείνληαη: 
1. νη Διιεληθέο Αλψλπκεο Δηαηξείεο πνπ δελ πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά  

πνπ πξνβιέπνληαη ζην Π.Γ. 82/96 φπσο ηζρχεη ζήκεξα πεξί 
νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ ηνπο, , Οη αιινδαπέο αλψλπκεο εηαηξείεο, 
αλεμαξηήησο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ή κε ζε ειιεληθέο αλψλπκεο εηαηξείεο, 
πνπ δελ πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3310/05, φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ απφ 
ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 3414/05 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη 
απφ ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο, 

2. ηα λνκηθά πξφζσπα, ζηα νπνία ζπκκεηέρεη εμσρώξηα εηαηξεία, φπσο 
απηή νξίδεηαη απφ ηελ ΠΟΛ 1108437/2565/ΓΟ/15-11-2005 (ΦΔΚ 
1590/Β‟/05), θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξ. α΄ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 
άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3310/05, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ 
άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3414/05. 

3. νη Τπνςήθηνη πνπ δελ ζα ππνβάινπλ εγγπεηηθή επηζηνιή  ζπκκεηνρήο 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ζεκείν 2.3.1 Κεθαιαίνπ Η, Μέξνπο Β 
ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο, 

4. ηα Φπζηθά ή Ννκηθά Πξφζσπα ηεο αιινδαπήο, ηα νπνία δελ ζα 
ππνβάινπλ φια ηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ επηζήκσο κεηαθξαζκέλα 
ζηελ Διιεληθή Γιψζζα.   

5. φζνη απψιεζαλ ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζε δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο 
κε απφθαζε άιιεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο ή Ν.Π.Γ.Γ. ή Ν.Π.Η.Γ. ή Α.Δ. ηνπ 
Γεκφζηνπ Σνκέα γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

2.2.3  Απνθιείνληαη νη Τπνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ παξφληα 
Γηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα αλσηέξσ ζηελ παξάγξαθν 2.1, 
Κεθαιαίνπ Η, Μέξνπο Β, νη Τπνςήθηνη πνπ δελ ζα ππνβάινπλ ηα νξηδφκελα ζηελ 
παξάγξαθν 2.3.1, Κεθαιαίνπ Η, Μέξνπο Β ηεο παξνχζαο θαηά πεξίπησζε 
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, νη Τπνςήθηνη πνπ δελ πιεξνχλ ηα 
θξηηήξηα θαη δελ ππνβάινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.3.2, 
Κεθαιαίνπ Η, Μέξνπο Β ηεο παξνχζαο, νη Τπνςήθηνη πνπ δελ ππνβάινπλ ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.4, Κεθαιαίνπ Η, Μέξνπο Β ηεο παξνχζαο ινηπά 
δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο θαηά ην ρξφλν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα, νη 
Τπνςήθηνη πνπ δελ ππνβάινπλ πξνζήθνπζα πξνζθνξά, ζχκθσλα θαη κε ηα 
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αλαθεξφκελα ζηελ  παξάγξαθν 4.3  Κεθαιαίνπ Η, Μέξνπο Β ηεο παξνχζαο, 
φπσο θαη νη Τπνςήθηνη γηα ηνπο νπνίνπο ζπληξέρεη θάπνηνο ιφγνο απνθιεηζκνχ 
πνπ πξνβιέπεηαη ζε επηκέξνπο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο, νη παξαπάλσ ιφγνη 
απνθιεηζκνχ ηζρχνπλ γηα θαζέλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ θνηλή πξνζθνξά, 
ηεξνπκέλσλ ησλ αλαθεξνκέλσλ πεξί Δλψζεσλ ή Κνηλνπξαμηψλ ζηηο παξαγξάθνπο 
2.1.1 θαη 2.1.2, Κεθαιαίνπ Η, Μέξνπο Β ηεο παξνχζεο. Δάλ ζπληξέρεη ιφγνο 
απνθιεηζκνχ θαη γηα έλαλ κφλν ζπκκεηέρνληα ζε θνηλή πξνζθνξά, ε ππνβιεζείζα 
θνηλή πξνζθνξά απνθιείεηαη απφ ην Γηαγσληζκφ. 

 

2.3 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

Οη πκκεηέρνληεο ζην Γηαγσληζκφ ππνβάινπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, καδί κε ηελ 
πξνζθνξά ηνπο, ζηνλ  θάθειν «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» ηα θάησζη 
νξηδφκελα (ζηηο παξαγξάθνπο 2.3.1 θαη  2.3.2, Κεθαιαίνπ Η, Μέξνπο Β) δηθαηνινγεηηθά 
ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ηα νπνία έρνπλ θαηαγξάςεη ζε ζρεηηθφ πίλαθα πνπ ηνλ 
επηζπλάπηνπλ ζηνλ ελ ιφγσ  θάθειν, αθνινπζψληαο ηελ ζεηξά ηεο παξνχζαο 
παξαγξάθνπ.  

Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη 
ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα, απφ ην θαηά λφκν 
αξκφδην πξνο ηνχην Πξφζσπν ή Τπεξεζία. Δηδηθφηεξα ζρεηηθά κε ηελ Τπεχζπλε 
Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86, φζνλ αθνξά ηνπο αιινδαπνχο Τπνςεθίνπο, αληηθαζίζηαηαη 
απφ έλνξθε βεβαίσζε ή ηζνδχλακν έγγξαθν γηα αιινδαπά Φπζηθά ή Ννκηθά 
Πξφζσπα ελψπηνλ Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο ή πκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 
επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο, βεβαηνπκέλνπ, ζε 
θάζε πεξίπησζε, ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο απφ αξκφδηα Γηθαζηηθή ή 
Γηνηθεηηθή Αξρή ή πκβνιαηνγξάθν. 
 

2.3.1  Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο  

1. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο.  

Ζ Πξνζθνξά ηνπ Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή 
απνθιεηζκνχ λα ζπλνδεχεηαη απφ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηεο νπνίαο ην 
πνζφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ζε επξψ (€) πνζνζηφ 5% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
Έξγνπ.  

πγθεθξηκέλα ην χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο είλαη ηνπιάρηζηνλ 
Δθαηό είθνζη επηά ρηιηάδεο εμαθόζηα δώδεθα Δπξώ θαη πελήληα ιεπηά 
(127.612,50 €). 

1. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο εθδίδνληαη απφ αλαγλσξηζκέλν 

ηξαπεδηθφ ή πηζησηηθφ ίδξπκα ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν πνπ ιεηηνπξγεί 

λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΔΟΥ, θαη έρνπλ 

ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ησλ θξαηψλ-κειψλ απηφ ην δηθαίσκα. Οη 

εγγπήζεηο κπνξνχλ επίζεο λα πξνέξρνληαη θαη απφ ηξαπεδηθφ ή πηζησηηθφ 

ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζε ρψξα-κέξνο δηκεξνχο ή πνιπκεξνχο 

ζπκθσλίαο κε ηελ ΔΔ ή ρψξα πνπ έρεη ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ζπκθσλία 

γηα ηηο Γεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη έρεη ην ζρεηηθφ δηθαίσκα έθδνζεο εγγπήζεσλ. 
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2. Δγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο πνπ εθδίδνληαη ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο 

απφ ηα παξαπάλσ εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ 

επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα.  

3. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλεο 

ζχκθσλα κε ην ππόδεηγκα (Τπόδεηγκα 1 - Παξάξηεκα Η, ηεο παξνύζεο). 

4. Σπρφλ ειιείςεηο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο πέξαλ ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ, 
φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 25 ηνπ ΠΓ118/2007, κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη 
εθ ησλ πζηέξσλ, εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε 
εηδνπνίεζε ηνπ Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ .  

5. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξέπεη λα έρεη ρξνληθή ηζρχ έλα (1) 
ηνπιάρηζηνλ κήλα κεηά ηνλ ρξφλν ιήμεο ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο, δειαδή ζα 
πξέπεη λα ηζρχεη κέρξη ηελ 7  -  6  -  2012 θαη επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν ηνπ 
δηαγσληζκνχ κε ηελ θαηάζεζε απφ απηφλ ηεο Δγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη 
κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ζηνπο δε 
ινηπνχο Τπνςεθίνπο Αλαδφρνπο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ 
εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο. ε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο 
πξνζθνξάο Τπνςεθίνπ Αλαδφρνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη 
εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί έλδηθν κέζν ή έρεη εθπλεχζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία 
άζθεζεο έλδηθσλ κέζσλ ή παξαίηεζεο απφ απηά. 

6. ηελ πεξίπησζε Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

πεξηιακβάλεη θαη φξν φηη απηή θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ Μειψλ 

ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο. 

7. Οη ηίηινη ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ή ησλ νκνιφγσλ ηνπ Γεκνζίνπ γίλνληαη 
δεθηνί ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία, σο εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. 

 

2. Οπνηαδήπνηε κνξθή Τπεύζπλεο δήισζεο (γηα ηνπο Έιιελεο Πνιίηεο λνείηαη 
απηή ηνπ Ν.1599/1986), κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία : 

 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ. 

 Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ 
πκκεηέρνληα:  

- δελ έρεη απηφο θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, πνπ 
αθνξά έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 
43 ηνπ Π.Γ. 60/2007 (Α΄64): 
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην 

άξζξν 2, παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ, 

β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο 
πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3, 
παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ 
πκβνπιίνπ, 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε 
ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 
Κνηλνηήησλ, 

δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 
νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
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ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε απφ 
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, 

- δελ ηειεί ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηα εδάθηα α θαη β ηεο 
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007 θαηαζηάζεηο: πηψρεπζε, 
εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ 
ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ θαη επίζεο φηη δελ έρεη 
θηλεζεί ζε βάξνο ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, 
εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ 
ή νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ. 

- δελ ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ  Κ.Ν. 2190/1920, φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά 
λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία 
έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο εθθαζάξηζεο ηνπ αλσηέξσ 
λνκνζεηήκαηνο ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα 
αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 

- δελ έρεη θαηαδηθαζζεί βάζεη ακεηάθιεηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ εθδφζεθε ε απφθαζε, θαη 
ε νπνία δηαπηζηψλεη αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή 
ηνπ, ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο,  γηα 
θάπνην απφ ηα  αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο 
εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη 
ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. 

- δελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε 
ην αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνχ ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή 
ηνπ ηδηφηεηα -δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ 
ή ππεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα.  

- δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο 
πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα. 

- δελ ππφθεηηαη ζε ηπρφλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγίαο.  
- δελ ζπληξέρεη αζπκβίβαζηε ηδηφηεηα θαη νη απαγνξεχζεηο  θαηά ηελ 

έλλνηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 αληίζηνηρα ηνπ Ν 
3310/2005 φπσο αληίζηνηρα αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ην άξζξν 3 θαη 4 
ηνπ Ν 3414/2005  

- έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 
ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο), 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηφζν ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φζν θαη 
ηνπ Διιεληθνχ Γηθαίνπ. 

- έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ πιεξσκή 
ησλ θφξσλ θαη ηειψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηφζν ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζήο ηνπ φζν θαη ηνπ Διιεληθνχ Γηθαίνπ. 

- είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή 
άιιν ηζνδχλακν νξγαληζκφ ή επαγγεικαηηθή Έλσζε φπνπ λα 
πηζηνπνηείηαη ε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ 

- αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα 
πξνζθφκηζε, ήηνη εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ 
εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ηνπ 
πκκεηέρνληνο, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη θαησηέξσ (δηθαηνινγεηηθά 
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θαηαθχξσζεο), κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ 
απνζηνιή ζε απηφλ ηεο ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο θαηαθχξσζεο. 

3. Οπνηαδήπνηε κνξθή Τπεύζπλεο δήισζεο (γηα ηνπο Έιιελεο Πνιίηεο 
λνείηαη απηή ηνπ Ν.1599/1986), κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, 
ζηελ νπνία ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη φηη: 
 ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο, ηεο νπνίαο έιαβε γλψζε  

 γίλνληαη αλεπηθχιαθηα απνδεθηνί φινη νη φξνη ηεο παξνχζαο 
Πξνθήξπμεο  

 ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αθξηβή  

4. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπέο Αλψλπκεο Δηαηξείεο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3310/05 φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3414/05   θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Π.Γ. 82/96 (ΦΔΚ Α΄ 66) «πεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο κεηνρψλ ειιεληθψλ 
αλσλχκσλ εηαηξεηψλ» φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ θαη ππφ ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο. 

  Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπέο επηρεηξήζεηο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
πξνβιέπνληαη  απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3310/05 φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 3414/05 «πεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο 
κεηνρψλ εηαηξεηψλ πνπ ζπλάπηνπλ δεκφζηεο ζπκβάζεηο» θαη ππφ ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο. 

5. Παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο:  

Γηα Φπζηθά Πξφζσπα  εάλ ε ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ γίλεηαη κέζσ 
αληηπξνζψπσλ θαη δε εμνπζηνδφηεζε κε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο 
ππνγξαθήο ηνπ εμνπζηνδνηνχληνο. 

 Γηα ηα Ννκηθά Πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά: 

- ε πεξίπησζε πνπ δελ ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο εθπξφζσπνο 
ηνπ θνξέα ηελ πξνζθνξά θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα έγγξαθα ηνπ 
Γηαγσληζκνχ, επηθπξσκέλν αληίγξαθν πξαθηηθνχ ή απφθαζεο ηνπ 
αξκφδηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ή 
εμνπζηνδφηεζε (ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ 
Γεκφζηα Αξρή) ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ, κε ηα νπνία παξέρεηαη ζε 
ηξίην άηνκν εμνπζηνδφηεζε γηα λα ππνγξάςεη φια ηα απαηηνχκελα 
δηθαηνινγεηηθά θαη ηελ πξνζθνξά. 

- Δθφζνλ δελ πξφθεηηαη λα παξεπξίζθεηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ 
θνξέα απηνπξνζψπσο, θαηά ηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ, θαη 
δελ πεξηιακβάλεηαη ζην αλσηέξσ αλαθεξφκελν έγγξαθν ε 
εμνπζηνδφηεζε ζε ηξίην άηνκν γηα λα παξαβξεζεί ζηε δηαδηθαζία 
απνζθξάγηζεο, ππνβάιιεηαη επηθπξσκέλν αληίγξαθν πξαθηηθνχ ή 
απφθαζεο ηνπ αξκφδηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ ηνπ Ννκηθνχ 
Πξνζψπνπ ή εμνπζηνδφηεζε (ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο 
ππνγξαθήο απφ Γεκφζηα Αξρή) ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, κε ηα 
νπνία παξέρεηαη ην δηθαίσκα ζε ηξίην λα παξαβξεζεί θαηά ηελ 
απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ θαη λα ππνγξάςεη νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ 
έγγξαθν απαηηεζεί. Σν έγγξαθν απηφ κπνξεί λα πξνζθνκίδεηαη θαηά 
ηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ηνπ Τπνςεθίνπ 
Αλαδφρνπ. 
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6. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ 
ηνπ θάζε Τπνςεθίνπ Αλαδφρνπ ηφζν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο πξνζθνξάο 
φζν θαη θαηά ηε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ φηη απνδέρεηαη ην 
δηνξηζκφ ηνπ. 

7. Δπηπιένλ, πέξαλ φισλ ησλ αλσηέξσ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο, ηα Ννκηθά Πξφζσπα θαη νη πλεηαηξηζκνί ππνρξενχληαη λα 
ππνβάινπλ: 

α) Δπηθπξσκέλν αθξηβέο αληίγξαθν θαηαζηαηηθνχ εηαηξίαο φπσο έρεη 
θαηαηεζεί ζην νηθείν Πξσηνδηθείν ή ζε αληίζηνηρε δηθαζηηθή ή άιιε 
δηνηθεηηθή Αξρή κε ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (θσδηθνπνηεκέλν 
Καηαζηαηηθφ) 

β) Πηζηνπνηεηηθφ πεξί ηξνπνπνίεζεο ή κε Καηαζηαηηθνχ εηαηξίαο.  

γ) Καηάζηαζε πξνζσπηθνχ γηα ηα ηξία ηειεπηαία έηε, απφ ηελ νπνία ζα 
πξνθχπηνπλ νη ειάρηζηεο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 
πνπ ηίζεληαη ζηελ παξ. 2.3.2.2 ζηνηρείν 3 ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ 
(Έληππν 2 – Παξάξηεκα ΗΗ ηεο παξνχζαο). 

δ)  ηελ πεξίπησζε ειιεληθψλ Αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ επηπιένλ ηα 
παξαθάησ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα: 

- Σν θχιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο φπνπ δεκνζηεχζεθε 
ε άδεηα ζχζηαζεο θαη ην Καηαζηαηηθφ. 

- Σν θχιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο φπνπ 
δεκνζηεχζεθαλ νη κέρξη ζήκεξα ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 
Καηαζηαηηθνχ. 

- Απφζπαζκα Πξαθηηθψλ Γεληθήο πλέιεπζεο γηα ηελ εθινγή ηνπ 
ηζρχνληνο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

- Πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ 
ζε ζψκα θαζψο θαη γηα ηηο ππνγξαθέο πνπ δεζκεχνπλ ηελ 
εηαηξεία. 

- Σν θχιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο φπνπ 
αλαθνηλψλνληαη ηα νλφκαηα ησλ κειψλ ηνπ ηζρχνληνο 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ε) ηελ πεξίπησζε ησλ Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο επζχλεο: 

- Αληίγξαθν ηνπ Καηαζηαηηθνχ (ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν). 

- Σν θχιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο φπνπ δεκνζηεχζεθε 
ε πεξίιεςε ηνπ Καηαζηαηηθνχ. 

- Σα θχιια ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο φπνπ 
δεκνζηεχζεθαλ νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ. 

ζη) Ωο πξνο ηε λνκηκνπνίεζε Οκνξξχζκσλ θαη Δηεξνξξχζκσλ 
Δηαηξεηψλ: 

- Αληίγξαθν ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο πνπ έρεη 
δεκνζηεπζεί λφκηκα ζην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο. 

- Αληίγξαθα ησλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ πνπ 
έρνπλ δεκνζηεπζεί ζην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο.  
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δ) Απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ, ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ, νξγάλνπ γηα 
ηε ζπκκεηνρή ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ζην Γηαγσληζκφ.  

ε) ηελ πεξίπησζε πλεηαηξηζκψλ, βεβαίσζε αξκφδηαο Αξρήο φηη ν 
πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

8. Γηα ηηο Δλψζεηο ή Κνηλνπξαμίεο Πξνζψπσλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή 
πξνζθνξά: 

- Οη Κνηλνπξαμίεο ή νη Δλψζεηο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ φια ηα 
παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε κέινο ηεο 
Έλσζεο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο.   

- Σν αλσηέξσ, πεξίπησζε 1, παξαγξάθνπ 2.3.1, αλαθεξφκελν πνζφ 
ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο κπνξεί λα θαιχπηεηαη είηε κε κία, είηε κε 
ην άζξνηζκα πεξηζζνηέξσλ Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ ησλ 
πκκεηερφλησλ ζηελ Κνηλνπξαμία ή Έλσζε. Κάζε κία φκσο απφ 
απηέο πξέπεη λα αλαθέξεη φηη θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ 
ζπκκεηερφλησλ απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην Γηαγσληζκφ. 

- Απφ θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα-κέινο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε/ 
Κνηλνπξαμία, απαηηείηαη πξαθηηθφ απφθαζεο (Γ.. ή άιινπ 
αληίζηνηρνπ νξγάλνπ), πνπ εγθξίλεη ηε ζχκπξαμε κε ηα άιια κέιε 
ηεο „Δλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο, ην πνζνζηφ ηεο θάζε κίαο ζηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Έξγνπ, ηελ απνδνρή ηεο αιιειέγγπαο θαη εηο 
νιφθιεξνλ επζχλεο, θαη παξέρεη ζε ζπγθεθξηκέλν άηνκν ή άηνκα 
(Νφκηκνο Δθπξφζσπνο) εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ ππνγξαθή φισλ 
ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο πξνζθνξάο εθ κέξνπο 
ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο/ 
Κνηλνπξαμίαο ζην Γηαγσληζκφ, ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο θαη 
ηελ παξάζηαζε ζηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο ζε φια ηα 
ζηάδηά ηεο, ηνλ νξηζκφ πληνληζηή ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο, ηνλ 
νξηζκφ Αληηθιήηνπ ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο. 

Όιεο νη αλσηέξσ Τπεύζπλεο Γειώζεηο ππνγξάθνληαη : 

 ζε πεξίπησζε Τπνςεθίνπ Φπζηθνχ Πξνζψπνπ απφ  ην ίδην ην Φπζηθφ Πξφζσπν 

 ζε πεξίπησζε Ννκηθνχ Πξνζψπνπ απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ή δηαρεηξηζηή ή 
εμνπζηνδνηεκέλν πξνο ηνχην γηα ην εθπξνζσπνχκελν απφ απηφλ Ννκηθφ Πξφζσπν 
θαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ αηνκηθά θαζψο θαη γηα ηνπο ηπρφλ νκφξξπζκνπο εηαίξνπο ή 
ηνπο  (άιινπο) δηαρεηξηζηέο ή (άιινπο) λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ή Πξφεδξν ηνπ Γ 
ζε πεξίπησζε Αλψλπκεο Δηαηξείαο 

ε πεξίπησζε πνπ ζηε ρψξα ηνπ Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ 
δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ 
πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ κε Έλνξθε Βεβαίσζε 
ηνπ Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ ή, ζηα θξάηε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη Έλνξθε Βεβαίσζε, 
κε Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθή 
αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο ηνπ 
Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο δελ 
βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε.  

Ζ Έλνξθε απηή Βεβαίσζε ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ζηνλ θπξίσο θάθειν 

ηνπ Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ. 

Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ Τπεχζπλεο Γειψζεηο πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ε 

εκεξνκελία ηεο ππεχζπλεο δήισζεο θαζψο θαη ε εκεξνκελία ζεψξεζεο ηνπ γλήζηνπ 
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ηεο ππνγξαθήο λα ηαπηίδνληαη κε ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.  
 

2.3.2 Γηθαηνινγεηηθά πηζηνπνίεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη  ηερληθήο 
ηθαλόηεηαο 

Οη πκκεηέρνληεο ζην Γηαγσληζκφ ππνβάινπλ, επίζεο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, καδί κε 
ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην Φάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, θαηά ηα παξαπάλσ, ηα 
αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

  
2.3.2.1 Γηθαηνινγεηηθά πηζηνπνίεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο 

Ηζνινγηζκνχο ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ ησλ ηξηψλ (3) πξνεγνπκέλσλ ηνπ έηνπο 
ηνπ Γηαγσληζκνχ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη ζπλνιηθφ 
θχθιν εξγαζηψλ ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ κεγαιχηεξν ηνπ 
200% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ.  

ε πεξίπησζε πνπ δελ ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ηζνινγηζκψλ, ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
Ν.1599/1986 πνπ λα βεβαηψλεη θαη λα ζεκειηψλεη ηελ κε ππνρξέσζε θαη λα αλαθέξεη 
ηνλ ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ γηα ηηο ηξεηο (3) ηειεπηαίεο ή νιηγφηεξεο θαηά ηα αλσηέξσ 
δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο, άιιεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Τπνςεθίνπ ή ησλ Μειψλ 
ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο πνπ απηφο ηεξεί θαη απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ ηα 
αλσηέξσ δεηνχκελα.  

ε πεξίπησζε πνπ ν Τπνςήθηνο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν 
ησλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ηφηε ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ γηα φζεο 
δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο δξαζηεξηνπνηείηαη, ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην 150% 
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Έξγνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Τπνςήθηνο είλαη Έλσζε Πξνζψπσλ ή Κνηλνπξαμία, ε αλσηέξσ 
πξνυπφζεζε αξθεί λα πιεξείηαη αζξνηζηηθά απφ ηα κέιε ηεο Κνηλνπξαμίαο, είλαη 
απνδεθηή ε κεξηθή θάιπςε ησλ ειάρηζηνλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο αξθεί 
αζξνηζηηθά λα θαιχπηεηαη ην ζχλνιν απηψλ. Δηδηθά ην θξηηήξην ηεο ηξηεηνχο 
ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο ιεηηνπξγίαο λα θαιχπηεηαη απφ έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο 
Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο. 

Ο Τπνςήθηνο κπνξεί, εθφζνλ παξαζηεί αλάγθε, λα ζηεξηρζεί ζηηο δπλαηφηεηεο άιισλ 
θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπ κε απηνχο. ηελ πεξίπησζε 
απηή, πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή φηη, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο κε ηε πξνζθφκηζε 
δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ (πρ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Φπζηθνχ Πξνζψπνπ ζε 
πεξίπησζε Φπζηθψλ Πξνζψπσλ, ηνπ Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ ζε πεξίπησζε Ννκηθψλ 
Πξνζψπσλ ή απφθαζε ηνπ Γηνηθνχληνο Οξγάλνπ ηνπ ηειεπηαίνπ)  θαηά ηα νξηδφκελα 
ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Π.Γ. 60/2007. Ζ χπαξμε ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ 
απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη γηα 
ηνπο θνξείο ζησλ νπνίσλ ηηο δπλαηφηεηεο ζηεξίδεηαη ν Τπνςήθηνο.  

2.3.2.2 Γηθαηνινγεηηθά πηζηνπνίεζεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο 

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηε δξαζηεξηφηεηα, ηελ ηερληθή 
ππνδνκή, ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ θαηά εηδηθφηεηα θαη ηε δπλαηφηεηα 
παξαγσγήο ηνπ δεηνχκελνπ Έξγνπ θαζψο θαη πεξηγξαθή ησλ κέζσλ πνηνηηθνχ 
ειέγρνπ ησλ παξερφκελσλ απφ απηνχο ππεξεζηψλ. Γηα ηελ παξαδεθηή ζπκκεηνρή 
Τπνςεθίνπ ζην Γηαγσληζκφ, ζα πξέπεη απηφο λα έρεη ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή  εκπεηξία 
ζηελ πινπνίεζε έξγσλ κε θπζηθφ αληηθείκελν παξφκνην κε ην πξνθεξπζζφκελν. ε 
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πεξίπησζε Έλσζεο Πξνζψπσλ/Κνηλνπξαμίαο, ε πξνυπφζεζε απηή ζα πξέπεη λα 
εθπιεξψλεηαη ζην πξφζσπν ηνπιάρηζηνλ ελφο εθ ησλ κειψλ ηεο.  

2. Καηάινγν θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ θπξηνηέξσλ, αληίζηνηρσλ κε ην 
πξνθεξπζζφκελν, έξγσλ, ηα νπνία πινπνίεζαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηξηεηία, κε 
έλδεημε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο αμίαο, ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο, ηνπ παξαιήπηε θαη ηνπ 
πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ ζε απηφ, ζχκθσλα κε ην (Έληππν 1, 
Παξαξηήκαηνο ΗΗ). Αλ νη παξαιήπηεο ησλ έξγσλ είλαη θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ θαη 
επξχηεξνπ ηνκέα (Ν.1256/82 αξζ.1&6) νη παξαδφζεηο, ηνπιάρηζηνλ ηνπ 50% ησλ 
έξγσλ, λα απνδεηθλχνληαη κε ζρεηηθή βεβαίσζε ή πξσηφθνιιν παξαιαβήο πνπ έρεη 
εθδνζεί απφ ηελ θαηά πεξίπησζε Αλαζέηνπζα Αξρή. Ωο παξφκνηα λννχληαη ηα έξγα 
πνπ είλαη ζρεηηθά κε ηηο παξαθάησ δχν ζεκαηηθέο πεξηνρέο: 

 Γηαρείξηζεο έξγσλ (project management) / αλαδηάξζξσζε δνκψλ Γεκφζηαο 
Γηνίθεζεο / αλαζρεδηαζκφο ιεηηνπξγηψλ 

 Παξνρή ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο / ππνζηήξημεο πάηαμεο θνξνδηαθπγήο / 
θνξνινγηθήο κεηαξξχζκηζεο. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο πξνζθνξάο ηνπ Τπνςεθίνπ, ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη απφ 
ηνλ παξαπάλσ θαηάινγν, φηη απηφο έρεη αλαιάβεη ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, δχν 
ηνπιάρηζηνλ παξφκνηα κε ην πξνθεξπζζφκελν Έξγα (έλα ζε θάζε κία απφ ηηο σο άλσ 
ζεκαηηθέο πεξηνρέο) ειάρηζηνπ πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο ελφο εθαηνκκπξίνπ 
πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ Δπξψ (1.500.000,00€) γηα ηελ πξψηε ζεκαηηθή πεξηνρή θαη 
πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ Δπξψ (500.000,00€) γηα ηελ δεχηεξε ζεκαηηθή πεξηνρή  λα έρεη 
δε νινθιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ ην 50% απηψλ. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ Τπνςεθίνπ ζα πξέπεη 
λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 30% ζην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θάζε έξγνπ. 

ε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο πνπ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, νη 
πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηα αληίζηνηρα πξνζθνκηδφκελα 
δηθαηνινγεηηθά κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη κεξηθψο γηα θάζε έλα κέινο ηεο Έλσζεο/ 
Κνηλνπξαμίαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζην ζχλνιφ ηεο, ε πξνζθνξά ηεο Έλσζεο/ 
Κνηλνπξαμίαο θαιχπηεη εμ‟ νινθιήξνπ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 2.3.2.2 ηνπ παξφληνο 
θεθαιαίνπ ηνπ Μέξνπο Β ηεο παξνχζαο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη Τπνςήθηνη πνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο 
παξαγξάθνπ 2.3.2.2 ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, δελ δηαζέηνπλ θαηά ηελ αηηηνινγεκέλε 
θξίζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηελ θαηάιιειε ππνδνκή θαη εκπεηξία, ζχκθσλα κε ηελ 
δηαδηθαζία ειέγρνπ πιήξσζεο ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ηεο 
παξαγξάθνπ 4.2.1.3, Κεθαιαίνπ Η, Μέξνπο Β ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο, απνθιείνληαη 
απφ ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

3. Να έρεη ζηειερψζεη ηελ Οκάδα Έξγνπ κε ηνλ αξηζκφ ζηειερψλ θαη ηα αληίζηνηρα 
πξνβιεπφκελα ειάρηζηα πξνζφληα γηα θάζε ζέζε ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 
έρνπλ πεξηγξαθεί ζηελ παξάγξαθν 5 (Οκάδα Έξγνπ / Πξνζσπηθφ Αλαδφρνπ) ηνπ 
Μέξνπο Α ηεο παξνχζαο. 

Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ παξαπάλσ πξνυπνζέζεσλ  ν Τπνςήθηνο ζα 

πξέπεη λα ππνβάιεη: 

-      Καηάινγν όισλ ησλ ζηειερώλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ηελ ζπλνιηθή 

Οµάδα Έξγνπ ηνπ Πξνζθέξνληνο (ΓΔ – ΒΓΔ – Μεηαθνξά Σερλνγλσζίαο 

–  Δπηθνηλσλία – Ννκηθή Τπνζηήξημε – ΔΦΟΜ – ΔΗΟΦ – ΜΔΦΟ – ΜΠΤΔ – 

ΑΠΑΦ– Δηδηθνί Δκπεηξνγλψκνλεο-Αλαιπηέο/Πξνγξακκαηηζηέο) ζχκθσλα κε 

ηα επηζπλαπηφκελα ππνδείγκαηα (Έληππα  2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Παξάξηεκα 

ΗI, ηεο παξνχζαο), ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ ηα πξνζφληα ηνπ 

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΗ-ΧΜΗ



 

47 

θάζε ζηειέρνπο απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη ε εθπιήξσζε ησλ ειάρηζησλ 

απαηηήζεσλ φπσο έρνπλ νξηζηεί ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν.  

-      πλεκκέλα βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα ζε ηππνπνηεκέλε κνξθή (ζύκθσλα 

κε ην Έληππν 3 - Παξάξηεκα ΗI, ηεο παξνύζαο) γηα όια ηα κέιε ηεο 

Οκάδαο Έξγνπ, ζηα νπνία λα αλαθέξνληαη νη ηίηινη ζπνπδψλ, ε εμεηδίθεπζε 

θαη ε εκπεηξία ηνπο. Ζ έλδεημε ηνπ ξφινπ ηνπ θάζε ζηειέρνπο ζα πξέπεη λα 

πξνζερζεί ηδηαίηεξα ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο ησλ αληίζηνηρσλ 

Βηνγξαθηθψλ εκεησκάησλ κε βάζε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί 

γηα ηα ζηειέρε απηά. 

-      Όζα ζηειέρε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Πξνζθέξνληνο δελ απνηεινχλ κφληκα 

ζηειέρε ηνπ (δει. δελ απνηεινχλ ππαιιήινπο µε ζρέζε εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο ) αιιά πξφθεηηαη λα απαζρνιεζνχλ εηδηθά  ζην Έξγν απηφ, 

ππνβάινπλ, έθαζηνο εμ‟ απηψλ, ππεχζπλε δήισζε φηη ππάξρεη ζπκθσλία 

ζπλεξγαζίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ µε ηνλ Πξνζθέξνληα, φηη 

απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ.  
 

4. Αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο  ην νπνίν ν πκκεηέρσλ πξνηίζεηαη λα 
αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαζψο θαη ηνπο Τπεξγνιάβνπο. ηελ 
πεξίπησζε απηή φκσο δελ αίξεηαη ε επζχλε ηνπ πκκεηέρνληα. ε θάζε πεξίπησζε  ην 
κέξνο ηνπ Έξγνπ πνπ ζα αλαηεζεί ζε Τπεξγνιάβνπο δελ κπνξεί λα μεπεξλά ην 20% 
ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. Δάλ ηκήκα ηνπ Έξγνπ πξφθεηηαη λα αλαηεζεί ζε 
Τπεξγνιάβν, ηφηε ν Τπνςήθηνο πξέπεη λα θαηνλνκάζεη ηνλ Τπεξγνιάβν παξέρνληαο 
ηεθκεξίσζε ηεο απνδνρήο ζπλεξγαζίαο κε θαηάζεζε ησλ αληίζηνηρσλ ππεχζπλσλ 
δειψζεσλ ζπλεξγαζίαο, φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην ηκήκα ηνπ Έξγνπ πνπ πξνηίζεηαη λα 
αλαιάβεη ν ππεξγνιάβνο θαη νη αλζξσπνκήλεο πνπ ζα πξνζθέξεη. Ζ ππεχζπλε 
δήισζε ζπλεξγαζίαο ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεξγνιάβν ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ 
ηνπ, λνκίκσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, ζπλνδεπφκελε απφ ην ζρεηηθφ 
παξαζηαηηθφ λνκηκνπνίεζεο ηεο ππνγξαθήο. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί 
ζπκπιεξσκέλνο ν παξαθάησ πίλαθαο 

 

Δπσλπκία , Γεληθά ζηνηρεία θαη ππνδνκή ηνπ 

Τπεξγνιάβνπ 

Σκήκα Έξγνπ πνπ πξνηίζεηαη ν 

Τπνςήθηνο Αλάδνρνο λα αλαζέζεη 

ζε Τπεξγνιάβν 

Ύπαξμε Γήισζεο 

πλεξγαζίαο (αλ 

ππάξρεη, 

εκεξνκελία 

δήισζεο) 

   

   

   

Ο Τπνςήθηνο κπνξεί, εθφζνλ παξαζηεί αλάγθε, λα ζηεξηρηεί ζηηο δπλαηφηεηεο άιισλ 
θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπ κε απηνχο. ηελ πεξίπησζε 
απηή, πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή φηη, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
χκβαζεο ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο κε ηε πξνζθφκηζε 
δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ απηψλ λα ζέζνπλ ζηε δηάζεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ηνπο 
αλαγθαίνπο πφξνπο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ 3 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Π.Γ. 60/2007 
(π.ρ. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ζε πεξίπησζε Φπζηθψλ Πξνζψπσλ, 
ηνπ Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ ζε πεξίπησζε Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ή απφθαζε ηνπ 
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Γηνηθνχληνο Οξγάλνπ ηνπ ηειεπηαίνπ). Ζ ζπκκεηνρή ησλ ηξίησλ, ζηνπο νπνίνπο 
ζηεξίδεηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ν Τπνςήθηνο, εμεηάδεηαη ζε επίπεδν ηερληθήο 
ηθαλφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ. 

Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη 
ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα, απφ ην θαηά λφκν 
αξκφδην πξνο ηνχην Πξφζσπν ή Τπεξεζία. Δηδηθφηεξα ζρεηηθά κε ηελ Τπεχζπλε 
Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86, φζνλ αθνξά ηνπο αιινδαπνχο Τπνςεθίνπο, αληηθαζίζηαηαη 
απφ έλνξθε βεβαίσζε ή ηζνδχλακν έγγξαθν γηα αιινδαπά Φπζηθά ή Ννκηθά 
Πξφζσπα ελψπηνλ Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο ή πκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 
επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ, βεβαηνπκέλνπ, ζε θάζε πεξίπησζε, ηνπ γλεζίνπ ηεο 
ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο απφ αξκφδηα Γηθαζηηθή ή Γηνηθεηηθή Αξρή ή 
πκβνιαηνγξάθν. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη Τπνςήθηνη πνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 
παξαγξάθσλ 2.3.2.1 θαη 2.3.2.2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δελ δηαζέηνπλ θαηά ηελ 
αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηελ απαξαίηεηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 
επάξθεηα θαη ηερληθή ηθαλφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ πιήξσζεο ησλ 
ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ηεο παξαγξάθνπ 4.2.1, Κεθαιαίνπ Η, Μέξνπο Β 
ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο, αηηηνινγεκέλα απνθιείνληαη απφ ηε ζπλέρεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο. 

 

2.4  Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο 

Ο Τπνςήθηνο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία 
ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Κεθαιαίνπ Η, Μέξνπο Β ηεο παξνχζαο, νθείιεη λα θαηαζέζεη εληφο 
είθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο, ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά Δ ΦΡΑΓΗΜΔΝΟ 
ΦΑΚΔΛΟ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν Πξνζθέξσλ απνθιείεηαη, επέξρνληαη νη ζπλέπεηεο 
πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ ζηελ παξ. 4.2.4 θαη ε χκβαζε ζπλάπηεηαη κε ηνλ 
επφκελν θαηά ζεηξά Τπνςήθην γηα ηνλ νπνία αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία. Σα 
δηθαηνινγεηηθά, πνπ ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ν Τπνςήθηνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη 
λα θαηαθπξσζεί ε χκβαζε, πξηλ ηελ θαηαθχξσζε, είλαη ηα αθφινπζα: 

2.4.1.  Έιιελεο Πνιίηεο  

1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Τπνςήθηνο 
Αλάδνρνο δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα ηα 
αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 43 παξάγξ. 1 ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 
64/Α‟/ 16.03.2007) πεξί πξνζαξκνγήο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο 
ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ θαζψο θαη γηα ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο 
απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη 
ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο θαη γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. Σν απφζπαζκα απηφ πξέπεη λα έρεη 
εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 
πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ.  

2. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε. Σν 
πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
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3. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 
πηψρεπζε. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο 
πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

4. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. Σν 
πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

5. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία ζέζεο ζε 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ 
έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

6. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, 
ζηελ νπνία ν Τπνςήθηνο ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη 
εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ.  

7. Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 
επηθνπξηθήο) πνπ ν Τπνςήθηνο δειψλεη ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε ηεο 
πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν Τπνςήθηνο είλαη 
ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ εκεξνκελία 
εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ.  

8. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Τπνςήθηνο 
είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία 
εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 

9. Τπεχζπλε Γήισζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο 
Απφθαζεο 20977/2007 (ΦΔΚ Β 1673/2007), φηη δελ έρεη εθδνζεί εηο βάξνο ηνπ 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3310/2005, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 3414/2005. 

10. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή Δπαγγεικαηηθνχ ή Δκπνξηθνχ 
Μεηξψνπ, κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ Τπνςήθηνπ ζε απηφ θαη 
ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ ή βεβαίσζε αξκφδηαο Αξρήο κε ηελ νπνία λα 
πηζηνπνηείηαη ε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ  ή ειιείςεη απηνχ ζρεηηθή έλνξθε 
βεβαίσζε. Σν πηζηνπνηεηηθφ ή ε βεβαίσζε απηή πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ 
έλα (1) κήλα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ.  

ε πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ 
θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ κε Έλνξθε Βεβαίσζε ηνπ Τπνςήθηνπ ελψπηνλ 
πκβνιαηνγξάθνπ ή Δηξελνδίθε ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν Τπνςήθηνο δελ 
βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Ζ Έλνξθε απηή Βεβαίσζε ζα ππνβιεζεί 
ππνρξεσηηθά εληφο ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο». 

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΗ-ΧΜΗ



 

50 

2.4.2. Οη Αιινδαπνί Πνιίηεο 

1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ειιείςεη απηνχ, ηζνδπλάκνπ εγγξάθνπ πνπ 
εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γηθαζηηθή ή Γηνηθεηηθή Αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή 
πξνέιεπζεο ηνπ Πξνζψπνπ απηνχ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Τπνςήθηνο 
δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα  ηα αδηθήκαηα πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 43 παξάγξ. 1 ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α‟/ 
16.03.2007) πεξί πξνζαξκνγήο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο 
Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ θαζψο θαη γηα ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, 
ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο 
δφιηαο ρξενθνπίαο θαη γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 
ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. Σν απφζπαζκα ή ην έγγξαθν απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί 
ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο 
πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

2. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη ν Τπνςήθηνο δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ 
πξνβιέπεηαη ζην δίθαην ηεο ρψξαο ηνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη 
εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 
πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

3. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη ν Τπνςήθηνο δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή 
αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην δίθαην ηεο ρψξαο ηνπ. Σν 
πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

4.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη ν Τπνςήθηνο δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή αλάινγε 
θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην δίθαην ηεο ρψξαο ηνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ 
πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο 
ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

5. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη ν Τπνςήθηνο δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην δίθαην ηεο ρψξαο ηνπ. 
Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ 
ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ.  

6. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, 
ή έλνξθε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο Αξρήο ή πκβνιαηνγξάθνπ ή, αλ ζηε ρψξα 
ηνπ Τπνςήθηνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε δήισζε, Τπεχζπλε Γήισζε ελψπηνλ 
Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο, πκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ 
νξγαληζκνχ, ζηελ νπνία ν Τπνςήθηνο ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα 
θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ.  

7. Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 
επηθνπξηθήο) πνπ ν Τπνςήθηνο δειψλεη ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε ηεο 
πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνο σο 
πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ εκεξνκελία εθπλνήο ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ.  
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8. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Τπνςήθηνο 
είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία 
εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 

9. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 20977/2007 (ΦΔΚ 
Β 1673/2007), φηη δελ έρεη εθδνζεί εηο βάξνο ηνπ Τπνςεθίνπ θαηαδηθαζηηθή 
απφθαζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3310/2005, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 3414/2005. 

10. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή Δπαγγεικαηηθνχ ή Δκπνξηθνχ 
Μεηξψνπ, κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ Τπνςήθηνπ ζε απηφ θαη 
ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ ή βεβαίσζε αξκφδηαο Αξρήο κε ηελ νπνία λα 
πηζηνπνηείηαη ε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ  ή ειιείςεη απηψλ ζρεηηθή Έλνξθε 
Βεβαίσζε. Σν πηζηνπνηεηηθφ ή ε Βεβαίσζε απηή πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ 
έλα (1) κήλα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ.  

ε πεξίπησζε πνπ ζηε ρψξα ηνπ Τπνςήθηνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ 
δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ 
πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ κε Έλνξθε Βεβαίσζε 
ηνπ Τπνςήθηνπ ή, ζηα θξάηε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη Έλνξθε Βεβαίσζε, κε Τπεχζπλε 
Γήισζε ηνπ Τπνςήθηνπ ελψπηνλ Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο, πκβνιαηνγξάθνπ ή 
αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο ηνπ ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη  
ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη ν Τπνςήθηνο 
δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Ζ Έλνξθε απηή Βεβαίσζε ζα ππνβιεζεί 
ππνρξεσηηθά  εληφο ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο». 

2.4.3.  Σα εκεδαπά Ννκηθά Πξόζσπα 

1. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη, φηη 
δελ έρεη επέιζεη ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ή ηεο εθπξνζψπεζεο ηνπ 
Ννκηθνχ Πξνζψπνπ απφ ην ρξφλν ππνβνιήο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο. 
ε πεξίπησζε πνπ έρεη επέιζεη ηέηνηα ηξνπνπνίεζε ππνβάιινληαη φια ηα 
έγγξαθα απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε ηξνπνπνίεζε απηή, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξ. 2.3.1 ζηνηρείν 7 ηεο παξνχζαο. Σα έγγξαθα απηά ζα 
ππνβάιινληαη ζε επίζεκα αληίγξαθα. 

2. Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη α) νκφξξπζκνη 
Δηαίξνη θαη Γηαρεηξηζηέο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. β) Γηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ. γ) Πξφεδξνο θαη 
Γηεπζχλσλ χκβνπινο Α.Δ. δ) νη Νφκηκνη Δθπξφζσπνη θάζε άιινπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα ηα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην 
άξζξν 43 παξάγξ. 1 ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α‟/ 16.03.2007) πεξί 
πξνζαξκνγήο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 
2004/18/ΔΚ θαζψο θαη γηα ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο 
εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο 
ρξενθνπίαο θαη γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ 
δξαζηεξηφηεηαο. Σν απφζπαζκα απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο (3) 
κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

3. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη ν Τπνςήθηνο δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ 
πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
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θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο 
ηνπ Γηαγσληζκνχ.  

4. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 
πηψρεπζε. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο 
πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

5. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. Σν 
πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

6. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία ζέζεο ζε 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ 
έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

7. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε  ηνπ ΚΝ 
2190/1920 φπσο ηζρχεη ή ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο 
εθθαζάξηζεο ηνπ αλσηέξσ λνκνζεηήκαηνο. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα 
έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 
πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ.  

8. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο  δελ ηειεί ππφ  παχζε εξγαζηψλ ή 
πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή αλαζηνιή εξγαζηψλ νχηε έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπ 
δηαδηθαζία θήξπμεο ζε  πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη 
λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 
πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

9. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, 
ζηελ νπνία ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ ζα δειψλεη 
φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) ζηνπο 
νπνίνπο ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην 
απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ.  

10. Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 
επηθνπξηθήο) πνπ ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο δειψλεη ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε ηεο 
πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν Τπνςήθηνο 
Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ 
εκεξνκελία εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ.  

11. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Τπνςήθηνο 
Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηελ 
εκεξνκελία εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

12. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 20977/2007 (ΦΔΚ 
Β 1673/2007), φηη δελ έρεη εθδνζεί εηο βάξνο ηνπ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε θαηά 
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ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3310/2005, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 
3 ηνπ Ν. 3414/2005. 

13. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή Δπαγγεικαηηθνχ ή Δκπνξηθνχ 
Μεηξψνπ, κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ ζε 
απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ ή βεβαίσζε αξκφδηαο Αξρήο κε ηελ νπνία λα 
πηζηνπνηείηαη ε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ  ή ειιείςεη απηνχ ζρεηηθή έλνξθε 
βεβαίσζε. Σν πηζηνπνηεηηθφ ή ε βεβαίσζε απηή πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ 
έλα (1) κήλα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

ε πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ 
θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ κε Έλνξθε Βεβαίσζε ηνπ Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ 
ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ή Δηξελνδίθε ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν Τπνςήθηνο 
Αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Ζ Έλνξθε απηή Βεβαίσζε ζα 
ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά εληφο ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο». 

 2.4.4 Σα αιινδαπά Ννκηθά Πξόζσπα 

1. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη, φηη δελ 
έρεη επέιζεη ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή ηεο εθπξνζψπεζεο ηνπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ απφ ην ρξφλν ππνβνιήο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο. ε 
πεξίπησζε πνπ έρεη επέιζεη ηέηνηα ηξνπνπνίεζε ππνβάιινληαη φια ηα έγγξαθα 
απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε ηξνπνπνίεζε απηή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 
παξ. 2.3.1 ζηνηρείν 7 ηεο παξνχζαο. Σα έγγξαθα απηά ζα ππνβάιινληαη ζε 
επίζεκα αληίγξαθα. 

2. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ειιείςεη απηνχ, ηζνδπλάκνπ εγγξάθνπ πνπ 
εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γηθαζηηθή ή Γηνηθεηηθή Αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή 
πξνέιεπζεο ηνπ πξνζψπνπ απηνχ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη α) 
νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. β) δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ. γ) 
Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο Α.Δ. δ) νη λφκηκνη εθπξφζσπνη θάζε άιινπ 
λνκηθνχ πξνζψπνπ δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα ηα αδηθήκαηα πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 43 παξάγξ. 1 ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α‟/ 
16.03.2007) πεξί πξνζαξκνγήο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο 
Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ θαζψο θαη γηα ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, 
ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο 
δφιηαο ρξενθνπίαο θαη γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 
ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. Σν απφζπαζκα ή ην έγγξαθν απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί 
ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 
πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

3. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή αλάινγε 
θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην δίθαην ηεο ρψξαο ηνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ 
πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο 
ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

4. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 
πηψρεπζε ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην δίθαην ηεο ρψξαο ηνπ. 
Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ 
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ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο 
ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

5. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή 
αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην δίθαην ηεο ρψξαο ηνπ. Σν 
πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

6. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία ζέζεο ζε 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην δίθαην ηεο 
ρψξαο ηνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο 
πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

7. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε  ηνπ ΚΝ 
2190/1920 φπσο ηζρχεη ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην δίθαην ηεο 
ρψξαο ηνπ ή ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο εθθαζάξηζεο ηνπ 
αλσηέξσ λνκνζεηήκαηνο ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην δίθαην ηεο 
ρψξαο ηνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο 
πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ.  

8. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο  δελ ηειεί ππφ  παχζε εξγαζηψλ ή 
πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή αλαζηνιή εξγαζηψλ ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ 
πξνβιέπεηαη ζην δίθαην ηεο ρψξαο ηνπ νχηε έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπ δηαδηθαζία 
θήξπμεο ζε  πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη 
ζην δίθαην ηεο ρψξαο ηνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην 
πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο 
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

9. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, 
ή έλνξθε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο Αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή, αλ ζηε ρψξα 
ηνπ Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε δήισζε, ππεχζπλε δήισζε 
ελψπηνλ Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 
επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ, ζηελ νπνία ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ 
Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) ζηνπο νπνίνπο ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο 
νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ.  

10. Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 
επηθνπξηθήο) πνπ ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο δειψλεη ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε ηεο 
πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν Τπνςήθηνο 
Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ 
εκεξνκελία εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

11. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Τπνςήθηνο 
Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηελ 
εκεξνκελία εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
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12. Τπεχζπλε Γήισζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο 
Απφθαζεο 20977/2007 (ΦΔΚ Β 1673/2009), φηη δελ έρεη εθδνζεί εηο βάξνο ηνπ 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3310/2005, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 3414/2005. 

13. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή Δπαγγεικαηηθνχ ή Δκπνξηθνχ 
Μεηξψνπ, κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ ζε 
απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ ή βεβαίσζε αξκφδηαο Αξρήο κε ηελ νπνία λα 
πηζηνπνηείηαη ε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ  ή ειιείςεη απηνχ ζρεηηθή έλνξθε 
βεβαίσζε. Σν πηζηνπνηεηηθφ ή ε βεβαίσζε απηή πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ 
έλα (1) κήλα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

ε πεξίπησζε πνπ ζηε ρψξα ηνπ Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ 
δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ 
πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ κε Έλνξθε Βεβαίσζε 
ηνπ Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ ή, ζηα θξάηε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη Έλνξθε Βεβαίσζε, κε 
Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ ελψπηνλ Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθή Αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο ηνπ Τπνςήθηνπ 
Αλαδφρνπ ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη  ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα 
ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε 
θαηάζηαζε. Ζ Έλνξθε απηή Βεβαίσζε ζα ππνβιεζεί  εληφο ηνπ «Φαθέινπ 
Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο». 

 

2.5 Γηεπθξηλίζεηο επί δηθαηνινγεηηθώλ 

1. Οη θνηλνπξαμίεο ή νη ελψζεηο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ φια ηα παξαπάλσ θαηά 
πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά (ζπκκεηνρήο ή θαηαθχξσζεο) γηα θάζε κέινο ηεο 
Έλσζεο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο.   

2. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο νπνηνπδήπνηε απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 
παξαγξάθσλ 2.3.1. θαη 2.3.2 Κεθαιαίνπ Η, Μέξνπο Β ηεο παξνχζαο 
Πξνθήξπμεο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

3. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα θαιέζεη εγγξάθσο ηνπο ππνςεθίνπο λα 
παξάζρνπλ δηεπθξηληζηηθέο ζπκπιεξψζεηο επί ησλ ήδε λνκίκσο ππνβιεζέλησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ, θαζψο θαη λα απνθιείζεη ηνπο ππνςεθίνπο πνπ δελ ζα 
πξνβνχλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζηηο απαξαίηεηεο 
δηεπθξηλίζεηο εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 
πξφζθιεζήο ηνπο. ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε κεηά ηελ ιήμε ηεο 
πξνζεζκίαο θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ππνβνιή ειιεηπφλησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ. 

4. ηνηρεία ηεθκεξίσζεο πνπ εθδίδνληαη ζε γιψζζα άιιε, εθηφο ηεο Διιεληθήο, ζα 
ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή 
γιψζζα. 

5. ε πεξίπησζε πνπ ππνβάιινληαη αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, 
απηά ζα πξέπεη λα επηθπξψλνληαη απφ ηα θαηά λφκν αξκφδηα Πξφζσπα, ηα 
νπνία ζα βεβαηψλνπλ επ‟ απηψλ φηη είλαη αθξηβή αληίγξαθα απφ ην πξσηφηππν 
ή απφ ηα λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα εθ ηνπ πξσηνηχπνπ. 
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3. Πξνζθνξέο 

ην Γηαγσληζκό γίλνληαη δεθηέο νη πξνζθνξέο πνπ είλαη ζύκθσλεο κε όινπο 
ηνπο όξνπο, ηηο πξνϋπνζέζεηο, ην λνκηθό πιαίζην θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 
Πξνθήξπμεο. 

 

3.1 ύληαμε Πξνζθνξώλ - δηεπθξηλίζεηο 

3.1.1 Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή 
ζε νπνηαδήπνηε άιιε γιψζζα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπλνδεπφκελεο απφ επίζεκε 
κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή γιψζζα. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ππεξηζρχεη ε επίζεκε 
κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Πηζηνπνηεηηθά αιινδαπψλ αξρψλ γίλνληαη δεθηά, 
εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη θέξνπλ 
ζεψξεζε ζχκθσλα κε ηε δηεζλή χκβαζε ηεο Υάγεο ηνπ 1961. 

3.1.2 Οη πξνζθνξέο είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη δελ θέξνπλ παξάηππεο δηνξζψζεηο 
(ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θιπ.). Αλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο, 
θ.ι.π. ζα πξέπεη λα είλαη κνλνγξακκέλεο απφ ηνλ Πξνζθέξνληα, ε δε αξκφδηα 
Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, θαηά ηνλ έιεγρν ζα κνλνγξάςεη ηηο δηνξζψζεηο, θιπ. θαη 
γεληθά ζα επηβεβαηψλεη φηη έγηλαλ πξηλ απφ ηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο. 

3.1.3 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Ο Τπνςήθηνο δελ δηθαηνχηαη ζε 
θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο 
απφξξηςεο ηέηνησλ πξνζθνξψλ.  

Οη πξνζθνξέο αθνξνχλ ζε νιφθιεξν ην Έξγν.  

3.1.4. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή, αιιά απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε θάζε ππνβνιή δηεπθξηληζηηθψλ ζηνηρείσλ, εθηφο εθείλσλ πνπ ηπρφλ ζα 
δεηεζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

 

3.2 Ηζρύο Πξνζθνξώλ 

3.2.1 Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πκκεηέρνληεο ζηνλ Γηαγσληζκφ γηα 
νθηψ (8) κήλεο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ. Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνπλ ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ησλ νθηψ (8) κελψλ 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

3.2.2 Δάλ πξνθχςεη ζέκα παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή 
απεπζχλεη έγγξαθν εξψηεκα πξνο ηνπο Πξνζθέξνληεο, πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ 
πξνζθνξψλ, αλ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη 
Πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα απαληήζνπλ ζρεηηθά κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο. 

 

3.3 Σηκέο Πξνζθνξώλ - Νόκηζκα 

3.3.1 Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο ρσξίο λα 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ, φπσο ππνδεηθλχεηαη ζην Κεθάιαην ΗΗ, Μέξνπο Β ηεο 
παξνχζαο («ΦΑΚΔΛΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ»). ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη 
δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν αλαγξαθψλ, ππεξηζρχεη ε ηηκή πνπ έρεη αλαγξαθεί 
νινγξάθσο. 
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Ο ΦΠΑ αλαγξάθεηαη επίζεο ρσξηζηά σο πνζνζηφ θαη σο πνζφ (αξηζκεηηθψο θαη 
νινγξάθσο). ε πεξίπησζε πνπ αλαγξάθεηαη εζθαικέλνο ΦΠΑ, απηφο δηνξζψλεηαη 
απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ (ΔΓΓ) ή ηελ Τπεξεζία. 

3.3.2 ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο ηνπ Τπνςεθίνπ πεξηιακβάλνληαη θαη ηνλ βαξχλνπλ 
θάζε άιιε επηβάξπλζε (έμνδα Σξαπεδψλ, δαζκνί, θφξνη θ.ι.π.) φιεο νη 
πξνβιεπφκελεο θξαηήζεηο θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε, εθηφο απφ ηνλ αλαινγνχληα 
Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ), ν νπνίνο βαξχλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

3.3.3 Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο 
ηνπο, νχηε ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηνπο. 
Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκψλ, θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ 
Έξγνπ ή ζε πεξίπησζε παξάηαζήο ηνπ, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε παξνρήο 
ζπκπιεξσκαηηθψλ ή λέσλ - παξφκνησλ ππεξεζηψλ, απνξξίπηνληαη. 

3.3.4 Πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο δελ πξνθχπηνπλ κε ζαθήλεηα νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ή 
ε ζπλνιηθή ηηκή απνξξίπηνληαη. ε θάζε πεξίπησζε πνπ έλα πνζφ πξνθχπηεη σο 
ζπλάξηεζε άιισλ (θαηφπηλ πξνζζέζεσο, άιιεο καζεκαηηθήο πξάμεσο, εθπηψζεσο, 
θιπ.) θαη ππνινγηζηεί εζθαικέλα ζε θάπνηα πξνζθνξά, ηφηε ιακβάλεηαη ππφςε ην 
πνζφ πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ ζρεηηθή νξζή εθηέιεζε ηεο αληίζηνηρεο καζεκαηηθήο 
πξάμεο ή εθπηψζεσο, θιπ. ε πεξίπησζε φκσο πνπ νη ινγηζηηθέο δηαθνξέο είλαη 
πνιιέο ζε πιήζνο ή ε δηφξζσζή ηνπο επηθέξεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ 
ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ηεο πξνζθνξάο, ηφηε ε πξνζθνξά κπνξεί λα απνξξηθζεί ζην 
ζχλνιφ ηεο. 

3.3.5 Σα ηηκνιφγηα ηνπ Τπνςεθίνπ γηα ηηο ακνηβέο ηνπ ζα είλαη εθθξαζκέλα ζε Δπξψ. Ζ 
θαηαβνιή ησλ ακνηβψλ ηνπ, εθ΄ φζνλ αλαδεηρζεί σο Αλάδνρνο, ζα γίλεηαη ζε Δπξψ. 

 

3.4 Δγγπήζεηο 

Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Γηαγσληζκφ ν Τπνςήθηνο πξέπεη λα θαηαζέζεη 
Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζχκθσλα κε φζα πξνεθηέζεζαλ ζηελ παξάγξαθν 
2.3.1 ζηνηρείν 1, Κεθαιαίνπ Η, Μέξνπο Β ηεο παξνχζαο. 

 

3.5 Σξόπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ 

3.5.1 Ο θπξίσο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη ηνπο 
αθφινπζνπο ηξεηο (3) ζθξαγηζκέλνπο επηκέξνπο θαθέινπο («ππνθαθέινπο»): 
 Φάθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» πνπ πεξηέρεη ηα 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ, ζε ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ θαη ηέζζεξα αληίγξαθα, ηα νπνία 
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν 2.3.1 θαη 2.3.2., Κεθαιαίνπ Η, Μέξνπο 
Β ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο πιελ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηεο 
παξαγξάθνπ 2.4 

 Φάθεινο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πνπ πεξηέρεη ην ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ θαη ηέζζεξα 
αληίγξαθα, ηα πεξηερφκελα ησλ νπνίσλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ 
παξάγξαθν 1, Κεθαιαίνπ ΗΗ, Μέξνπο Β ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο. 

 Φάθεινο “ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ “πνπ πεξηέρεη κόλν έλα (1) πξσηόηππν 
θαη ηέζζεξα αληίγξαθα ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ησλ πκκεηερφλησλ. Σα 
πεξηερφκελα ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά  ζηελ 
παξάγξαθν 2, Κεθαιαίνπ ΗΗ, Μέξνπο Β ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο. 

ην έλα απφ απηά ηα αληίηππα θαη ζε θάζε ζειίδα ηνπ, ζα αλαγξάθεηαη ε ιέμε 
"ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ", θαη απηφ ζα είλαη ην επηθξαηέζηεξν ησλ άιισλ αληηηχπσλ ζε 
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πεξίπησζε  αζπκθσλίαο. Όιεο νη ζειίδεο ηνπ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟΤ ζα πξέπεη λα  είλαη 
κνλνγξακκέλεο απφ ηνλ Νφκηκν Δθπξφζσπν ηνπ Πξνζθέξνληα θαη λα έρνπλ ζπλερή 
αξίζκεζε, δειαδή ε αξίζκεζε λα είλαη ζπλερήο γηα ηα έγγξαθα πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζε θάζε έλα επηκέξνπο θάθειν («ππνθαθέινπο»). 

Σν πεξηερφκελν ηεο Σερληθήο (εθηφο ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ) θαη Οηθνλνκηθήο 
Πξνζθνξάο ππνβάιιεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD/DVD). Ζ Σερληθή θαη ε 
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζα ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά ζε δχν δηαθνξεηηθά ειεθηξνληθά 
(CD/DVD) κέζα θαη θαζέλα εζσθιείεηαη ζηνλ αληίζηνηρν Τπνθάθειν. ε πεξίπησζε 
πνπ ην ειεθηξνληθφ κέζν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο βξεζεί ζηνλ Τπνθάθειν ηεο 
Σερληθήο Πξνζθνξάο, ν Τπνςήθηνο απνθιείεηαη. 

3.5.2 Οη θπξίσο θάθεινη πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξνπλ ηελ επσλπκία, δηεχζπλζε, 
αξηζκφ ηειεθψλνπ, αξηζκφ ηειεκνηνηππίαο (fax) θαη ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (e-mail) ηνπ 
Γηαγσληδνκέλνπ θαζψο επίζεο θαη ηηο ελδείμεηο: 

 

Πξνζθνξά 
Πξνθήξπμε Νν: Γ5 1094274 ΔΞ 2011/5.7.2011. 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ «ΤΜΒΟΤΛΟ ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΜΔΣΡΩΝ ΠΑΣΑΞΖ ΣΖ ΓΔΝΗΚΔΤΜΔΝΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ 
ΚΑΗ ΔΠΗΣΔΤΞΖ ΒΗΩΗΜΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΜΜΟΡΦΩΖ»  
Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ    
Θεζζαινλίθεο & Υαλδξή 1, 183 46  Μνζράην  
Ζκεξνκελία Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ: 6  -  9  -  2011 
«Να μην ανοισθεί από ηην ηασςδπομική ςπηπεζία ή ηο ππωηόκολλο » 

ηηο πεξηπηψζεηο Κνηλνπξαμηψλ ή Δλψζεσλ ζα αλαγξάθνληαη νη επσλπκίεο ησλ κειψλ 
ηνπο θαη ηα ζηνηρεία (επσλπκία, δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, αξηζκφο 
ηειεκνηνηππίαο (fax) θαη ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (e-mail) ηνπ Δθπξνζψπνπ ηνπο. 

Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνθφιιεηνη θάθεινη, νη νπνίνη είλαη δπλαηφλ λα 
απνζθξαγηζζνχλ θαη λα επαλαζθξαγηζζνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε. 

3.5.3 Ο θπξίσο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο ζπλνδεχεηαη απφ επηζηνιή, ζηελ νπνία ζα 
πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε Δηαηξεία ή Έλσζε ή Κνηλνπξαμία Δηαηξεηψλ πνπ ππνβάιιεη 
ηελ πξνζθνξά.  

3.5.4 Όινη νη επηκέξνπο θάθεινη ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

 

3.6  Πεξηερόκελα Πξνζθνξώλ 

3.6.1 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» 

Ο Φάθεινο "ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ" πεξηιακβάλεη ηα αλαθεξφκελα ζηελ 
παξάγξαθν 2.3.1 θαη 2.3.2, Κεθάιαην Η, Μέξνπο Β ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο 
(«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο») πιελ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηεο 
παξαγξάθνπ 2.4. 

3.6.2 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Ο θάθεινο "ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ" δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ 
παξάγξαθν 1, Κεθάιαην ΗΗ, Μέξνπο Β ηεο παξνχζαο. 
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3.6.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Ο θάθεινο "ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ" πεξηιακβάλεη ζπκπιεξσκέλα θαη 
ππνγεγξακκέλα ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2, Κεθάιαην ΗΗ, Μέξνπο Β ηεο 
παξνχζαο. 

 

4. Γηαδηθαζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ 

4.1 Γηαδηθαζία Απνζθξάγηζεο Πξνζθνξώλ - Αμηνιόγεζεο  

4.1.1 Ζ δηεμαγσγή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ 
εηδηθή πεληακειή επηηξνπή (ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ – ΔΓΓ).  
4.1.2 Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο: 
Ζ παξαιαβή θαη απνζθξάγηζε ησλ Πξνζθνξψλ γίλεηαη απφ ηελ ΔΓΓ, παξνπζία ησλ 
ηπρφλ παξηζηακέλσλ εθπξνζψπσλ ησλ ζπκκεηερνπζψλ εηαηξεηψλ. 
Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ 
Πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα, πνπ νξίδεηαη απφ ηε Γηαθήξπμε. 
Πξνζθνξέο, πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 
απνζθξάγηζεο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα 
επηζηξνθή σο εθπξόζεζκεο. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

 Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, πνπ πεξηέρεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηελ 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, 

κνλνγξάθνληαη δε απφ ηελ επηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε Σερληθή 

Πξνζθνξά θαηά θχιιν εθηφο απφ ηα prospectus. Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδεηαη, αιιά κνλνγξάθεηαη από ηελ επηηξνπή 

θαη ηνπο παξηζηάκελνπο εθπξνζώπνπο ησλ ζπκκεηερνπζώλ Δηαηξεηώλ. Οη 

θάθεινη ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ κεηά ηελ κνλνγξαθή ηνπο  

ηνπνζεηνύληαη από ηελ Δπηηξνπή ζε εληαίν θάθειν ν νπνίνο ππνγξάθεηαη 

από ηελ Δπηηξνπή θαη θπιάζζεηαη. 

 Ζ ΔΓΓ ελεκεξψλεη εγγξάθσο, κε ζεκείσκα πνπ ζα ζηαιεί κε ηειενκνηνηππία 
(TELEFAX),ηνπο Τπνςήθηνπο Αλαδφρνπο γηα ηε δηαδηθαζία, ηνλ ηξφπν θαη ην 
ρξφλν ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ ζηηο πξνζθνξέο πνπ 
έρνπλ θαηαηεζεί ζην δηαγσληζκφ. 

 Ζ εμέηαζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζην ρψξν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη 
ρσξίο λα επηηξέπεηαη ε θσηναληηγξαθή. 

 ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο, ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ηεο ηερληθήο 

αμηνιφγεζεο, πξνθχςνπλ απνξξίςεηο Πξνζθνξψλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ε 

Δπηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ, ζην νπνίν ηεθκεξηψλεη ηελ απφξξηςε.  

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο ε Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα 

ππνβάιεη ζηελ 5ε Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ ην θάθειν ηνπ δηαγσληζκνχ θαζψο θαη ηα 

πξαθηηθά ηερληθήο αμηνιφγεζεο (εθηφο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) ζε πέληε 

(5) αληίηππα. 

 Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα απνζθξαγηζζνχλ απφ ηελ ΔΓΓ, κεηά ηελ έθδνζε 

ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηερληθήο 

αμηνιφγεζεο. 
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Ζ εκεξνκελία, ν ηφπνο θαη ε ψξα πνπ ζα απνζθξαγηζζνχλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο 
ζα γλσζηνπνηεζεί, κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, πνπ ζα ζηαιεί κε 
ηειενκνηνηππία (TELEFAX) ή ηειεγξάθεκα θ.ι.π., ζε απηνχο πνπ δηθαηνχληαη λα 
παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ Πξνζθνξψλ. 
Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο Πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 
επηζηξέθνληαη ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο απφ ηελ Τπεξεζία. 
Μεηά ηελ ηερληθννηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ε επηηξνπή θαηαρσξεί ηηο Πξνζθνξέο ζηνλ 
ηειηθφ ζπγθξηηηθφ Πίλαθα, ηνλ νπνίν ζα ππνβάιεη, καδί κε ηα Πξαθηηθά θαη φια ηα 
ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ 5ε Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ. Σα πξαθηηθά θαη νη 
ζπγθξηηηθνί πίλαθεο ππνβάιινληαη ζε πέληε (5) αληίηππα. 

ε πεξίπησζε πνπ κε ηελ πξνζθνξά ελφο Τπνςεθίνπ ππνβάιινληαη ζηνηρεία θαη 
πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο 
πλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, ηφηε ν Τπνςήθηνο νθείιεη λα 
ζεκεηψλεη επ΄ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα» θαη λα 
ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ Πξνζθνξψλ. 
Όιεο νη πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη 
αλαθεθαιαησηηθά ζηελ αξρή ηεο Πξνζθνξάο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα 
ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη πλαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο 
πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ 
πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ Δλδηαθεξνκέλνπ. 

 

4.2 ηάδηα Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ 

Σα ζηάδηα ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ έρνπλ, αλαιπηηθφηεξα, σο εμήο: 

 

4.2.1 Απνζθξάγηζε θαη έιεγρνο θπξίσο θαθέινπ πξνζθνξάο 

4.2.1.1 Ζ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε 
ηεο ΔΓΓ, ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, δειαδή ζηηο 6  -  9  -  
2011 ζηηο 13.00  κ.κ. ζηελ νπνία κπνξνχλ λα παξίζηαληαη φινη φζνη έρνπλ ππνβάιεη 
πξνζθνξά, απηνπξνζψπσο ή δηα ηνπ Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ ηνπο ή κε λφκηκα 
εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν.  

4.2.1.2 Ζ απνζθξάγηζε νινθιεξψλεηαη ηελ ίδηα εκέξα θαη αλ δελ επαξθέζεη ν ρξφλνο 
ζε επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο ΔΓΓ, κε ηελ εμήο δηαδηθαζία: 

Ζ ΔΓΓ κνλνγξάθεη θαη απνζθξαγίδεη ηνπο θπξίσο θαθέινπο ησλ  πξνζθνξψλ θαη 
ειέγρεη αλ ππάξρνπλ, ζε θάζε θάθειν, ηξεηο ππνθάθεινη κε ηελ έλδεημε 
«ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
ΠΡΟΦΟΡΑ», ηνπο νπνίνπο κνλνγξάθεη. Δάλ δελ ππάξρνπλ νη ηξεηο ππνθάθεινη, ν 
πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη νη 
ππνβιεζέληεο ππνθάθεινη παξακέλνπλ θιεηζηνί ζηελ Τπεξεζία. 

Καηά ηελ ίδηα πξψηε ζπλεδξίαζε, ε ΔΓΓ απνζθξαγίδεη ηνπο ππνθαθέινπο 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθεη θαη θαηαγξάθεη ζην 
πξαθηηθφ ηεο ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζε απηνχο. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ 
πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα ειέγρεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ 
Γηαγσληδφκελσλ, δειαδή ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, πξνο ηνπο φξνπο ηεο Πξνθήξπμεο. Ζ 
Δπηηξνπή ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα θαη πιεξφηεηα ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο 
πκκεηνρήο θαη ηελ πιεξφηεηα ηνπ θαθέινπ φζνλ αθνξά ζηελ ππνβνιή ή φρη φισλ 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 
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4.2.1.3 ηηο επφκελεο θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο ηεο ε ΔΓΓ εμεηάδεη ηα ζηνηρεία ησλ 
θαθέισλ πξνβαίλνληαο ζε ιεπηνκεξή έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο 
πιήξσζεο ησλ ειαρίζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο – θξηηεξίσλ πνηνηηθήο 
επηινγήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.3.1 θαη 2.3.2, Κεθάιαην Η, 
Μέξνο Β θαη ζηελ παξάγξαθν 1, Κεθαιαίνπ ΗΗΗ, Μέξνπο Β ηεο παξνχζαο. Ο έιεγρνο 
πιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο θαη ησλ ειαρίζησλ πξνυπνζέζεσλ 
ζπκκεηνρήο, γίλεηαη κφλν γηα ηηο πξνζθνξέο πνπ κεηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θξηζνχλ φηη πιεξνχλ ηηο ηεζείζεο πξνυπνζέζεηο. 

Ζ ΔΓΓ κπνξεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ απηνχ λα δεηήζεη δηεπθξηλίζεηο απφ ηνπο 
Γηαγσληδνκέλνπο επί ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ.  

   

4.2.2 Έιεγρνο θαη Αμηνιόγεζε θαθέισλ Σερληθήο Πξνζθνξάο 

4.2.2.1 ε επφκελεο ζπλερφκελεο θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο ηεο ΔΓΓ αθνινπζεί ε 
αμηνιφγεζε ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ 
αλαιχνληαη ζηελ παξάγξαθν 2, Κεθάιαην ΗΗΗ, Μέξνπο Β ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο.  

4.2.2.2 Μεηά ηελ κειέηε ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ ε ΔΓΓ αμηνινγεί θαη βαζκνινγεί ζε 
εηδηθφ θχιιν θάζε Σερληθή Πξνζθνξά πνπ θξίλεηαη απνδεθηή. 

4.2.2.3 Γηα ηε δηακφξθσζε ηεο βαζκνινγίαο αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία: 

I. Γηα θάζε ηερληθή πξνζθνξά βαζκνινγνχληαη ηα επηκέξνπο θξηηήξηα ησλ νκάδσλ 

(βιέπε Κεθάιαην ΗΗΗ – παξ. 2). 

II. Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία θάζε επηκέξνπο θξηηεξίνπ: 

 θαζνξίδεηαη ζε 100 βαζκνχο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη αθξηβώο νη 

απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο  

 απμάλεηαη κέρξη 110 ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππεξθαιύπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο 

Γηαθήξπμεο  

Ζ ππεξθάιπςε ησλ ππνρξεσηηθψλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ζα εμεηάδεηαη αλά θξηηήξην 

θαη ζα ηεθκεξηψλεηαη ιεπηνκεξψο. 

III. Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία θάζε επί κέξνπο θξηηεξίνπ ζηξνγγπινπνηείηαη ζηα 2 

δεθαδηθά ςεθία. 

Ζ ΔΓΓ ζα βαζκνινγήζεη κε έλα βαζκφ θάζε έλα απφ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ 
θξηηεξίσλ ηερληθήο αμηνιφγεζεο. Ο ζηαζκηζκέλνο βαζκφο γηα θάζε θξηηήξην, ζα 
πξνθχςεη απφ ην άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ ησλ βαζκψλ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ 
θξηηεξίνπ (ππνθξηηήξηα), πνιιαπιαζηαζκέλσλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο 
βαξχηεηαο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ θξηηεξίνπ (ππνθξηηήξηα). 

Σν άζξνηζκα ησλ βαζκψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ δίλεη ην ζπλνιηθφ βαζκφ ηεο Σερληθήο 
Πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2, Κεθάιαην ΗΗΗ, Μέξνο Β ηεο 
παξνχζαο. ε φινπο ηνπο αλσηέξσ ππνινγηζκνχο ε ζηξνγγπινπνίεζε θζάλεη ζην 
δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν. Σν ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν απνθφπηεηαη φηαλ έρεη ηηκέο 0, 1, 2, 
3, 4, ζηξνγγπιεχεηαη δε πξνο ηα άλσ φηαλ έρεη ηηκέο 5, 6, 7, 8, 9. 

4.2.2.4 Γηα λα νινθιεξψζεη ην Έξγν ηεο, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα επηθνηλσλεί γξαπηά κε 
ηνπο Τπνςεθίνπο θαη λα ζέηεη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη 
απηνβνχισο απφ ηνπο πκκεηέρνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. ε θακία 
πεξίπησζε νη Τπνςήθηνη δελ επηηξέπεηαη λα κεηαβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ή λα 
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θαηαζέζνπλ αληηπξνζθνξά. Σξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ 
εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

4.2.2.5 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ 
ηεο ΔΓΓ, ην νπνίν απνηειεί ηελ εηζήγεζε ηεο ΔΓΓ πξνο ηελ 5ε Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ – 
Σκήκα Β Πξνκεζεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ζην νπνίν:  

 Πεξηιακβάλεηαη ε απνδνρή ή ε αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ φπσο 
πξνθχπηεη απφ ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ. 

 Πεξηιακβάλεηαη γηα θάζε απνδεθηή πξνζθνξά θαη γηα θάζε θξηηήξην, ν ζπληειεζηήο 
βαξχηεηαο θαη ν βαζκφο, θαζψο θαη ην ζχλνιν ηεο βαζκνινγίαο.  

4.2.2.6 Σπρφλ εκθάληζε ηηκψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ απνθάιπςε ηεο «Οηθνλνκηθήο 
Πξνζθνξάο» ζε νηνδήπνηε ζεκείν ηεο «Σερληθήο Πξνζθνξάο» απνηειεί ιφγν 
απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 

4.2.2.7 Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θνηλνπνηείηαη ζηνπο πκκεηέρνληεο κε 
ηειεκνηνηππία (fax). Μεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο 
πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ή ηελ εμέηαζε ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ, ε ΔΓΓ νξίδεη ηελ 
εκεξνκελία θαη ψξα αλνίγκαηνο ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά 
ηνπο πκκεηέρνληεο ζην ζηάδην απηφ.   

 

4.2.3 Απνζθξάγηζε Τπνθαθέισλ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο – ηειηθή 
αμηνιόγεζε - επηινγή αλαδόρνπ 

4.2.3.1 Ζ απνζθξάγηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ γίλεηαη ζην ρψξν θαη ρξφλν πνπ 
νξίδεη ε ΔΓΓ θαη ζα γλσζηνπνηεζεί κε ζρεηηθή πξφζθιεζε κέζσ ηειενκνηνηππίαο (fax) 
ζηνπο Τπνςεθίνπο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο αμηνινγήζεθαλ θαηά ην ζηάδην ηεο 
ηερληθήο αμηνιφγεζεο θαη θιήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην παξφλ ζηάδην. Ζ 
απνζθξάγηζε ιακβάλεη ρψξα ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία κπνξνχλ λα 
παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ή δηα ηνπ Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ ηνπο ή κε λφκηκα 
εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, φινη νη πκκεηέρνληεο ζε απηφ ην ζηάδην ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε, ε ΔΓΓ κνλνγξάθεη θαηά θχιιν θαη εμεηάδεη ηηο 
Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζηνηρείσλ. Οη θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ φζσλ πξνζθνξψλ απνξξίθζεθαλ 
θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά 
επηζηξέθνληαη ζηνπο πκκεηέρνληεο.   

4.2.3.2 ε πεξίπησζε πνπ ε ηηκή κηαο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θξίλεηαη απφ ηελ ΔΓΓ 
ηδηαίηεξα ρακειή, δειαδή εάλ είλαη κηθξφηεξε ηνπ 85% ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ ζπγθξηηηθνχ 
θφζηνπο ησλ απνδεθηψλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, ε ΔΓΓ νθείιεη λα δεηήζεη 
εγγξάθσο δηεπθξηλίζεηο. Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ θαη 
δηεπθξηλίζεσλ, ε ΔΓΓ εηζεγείηαη κε πξαθηηθφ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ απνδνρή ή 
αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο απηήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 
52 ηνπ Π.Γ. 60/2007. 

4.2.3.3 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, ε ΔΓΓ, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3, Κεθάιαην ΗΗΗ, Μέξνο Β ηεο παξνχζαο πξνρσξά ζηελ 
ηειηθή αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 
παξάγξαθν 4, Κεθάιαην ΗΗΗ, Μέξνο Β ηεο παξνχζαο. 

4.2.3.4 Γηα λα νινθιεξψζεη ην έξγν ηεο, ε ΔΓΓ κπνξεί λα επηθνηλσλεί γξαπηά κε ηνπο 
Τπνςεθίνπο θαη λα ζέηεη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη 
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απηνβνχισο απφ ηνπο πκκεηέρνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη.  

4.2.3.5 Ζ ΔΓΓ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζπληάζζεη 
πξαθηηθφ κε ηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά βαζκνιφγεζεο 
ην νπνίν θαη ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηελ 5ε Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ , Σκήκα Β 
Πξνκεζεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Ζ ζρεηηθή εγθξηηηθή απφθαζε θνηλνπνηείηαη 
ζηνπο πκκεηέρνληεο ζην ζηάδην απηφ κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο. 

 

4.2.4 Γηαδηθαζία Καηαθύξσζεο Γηαγσληζκνύ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ν Τπνςήθηνο, ν 
νπνίνο πξνζθέξεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά θαη ζηνλ 
νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (Τπνςήθηνο Αλάδνρνο), νθείιεη λα ππνβάιεη 
ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ 
παξάγξαθν 2.4. ηνπ Κεθαιαίνπ Η, Μέξνπο Β ηεο παξνχζαο (ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 
ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ), εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή  ζε απηφλ.  

Ζ Δπηηξνπή ζα νξίζεη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα θαηά ηελ νπνία ζα γίλεη ε δηαδηθαζία 
απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππνβάιινληαη θαηά ηα 
παξαπάλσ απφ ηνλ Τπνςήθην. ηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο δηθαηνχληαη λα 
παξίζηαληαη φζνη δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 
πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Π.Γ. 118/2007, νη νπνίν θαινχληαη 
πξνο ηνχην θαη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ.  

Ζ Αξκφδηα Δπηηξνπή ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε πξνβαίλεη ζε έιεγρν ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ 
Καηαθχξσζεο θαη δηαβηβάδεη ην Πξαθηηθφ ηεο ζηελ 5ε Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ – Σκήκα Β 
Πξνκεζεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ην νπνίν απνθαίλεηαη ζρεηηθά, θαη κε 
κέξηκλά ηνπ γλσζηνπνηείηαη ζηνπο πκκεηέρνληεο ην απνηέιεζκα ηνπ Γηαγσληζκνχ.  

ηα πιαίζηα ηνπ ειέγρνπ, ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ειέγρεη, ζχκθσλα 
κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/05, επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηεο 
ππνςεθηφηεηαο, εάλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζπκκεηέρεη εμσρώξηα εηαηξεία, 
φπσο απηή νξίδεηαη απφ ηελ ΠΟΛ 1108437/2565/ΓΟ/15-11-2005 (ΦΔΚ 1590/Β‟/05), 
θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξ. α΄ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, 
φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3414/05. 

Δάλ ν Τπνςήθηνο πνπ αλαδείρζεθε σο Αλάδνρνο δελ πξνζθνκίζεη, έλα ή πεξηζζφηεξα 
απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.4. ηνπ 
Κεθαιαίνπ Η Μέξνπο Β ηεο παξνχζαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζε απηφ, θαιείηαη ν 
Τπνςήθηνο πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα 
απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, θαιείηαη ν 
Τπνςήθηνο κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά θαη νχησ θαζεμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο Τπνςήθηνπο δελ πξνζθνκίζεη, 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή 
πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν 
Γηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 

ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο  φηαλ ν πκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο 
Τπεχζπλεο Γειψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.3.1. ηνπ Κεθαιαίνπ Η Μέξνπο Β ηεο παξνχζαο 
ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην Τπνςήθηνο δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο 
θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ε πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη 
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δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.4. ηνπ Κεθαιαίνπ Η Μέξνπο Β ηεο παξνχζαο 
θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε Δγγχεζε πκκεηνρήο ηνπ. Δπίζεο θαηαπίπηεη ππέξ 
ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ε Δγγχεζε πκκεηνρήο ηνπ Τπνςεθίνπ εθφζνλ απφ ηα 
ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη νη ζηελ παξνχζα 
Πξνθήξπμε θαζνξηδφκελεο πξνυπνζέζεηο ηερληθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο  επάξθεηαο. 

Ζ θαηαθχξσζε ηνπ Έξγνπ ζηνλ Αλάδνρν γίλεηαη χζηεξα απφ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο 
απφθαζεο θαηαθχξσζεο απφ ηελ 5ε Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ Σκήκα Β΄ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθψλ.  

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο, παξφηη θιήζεθε εγγξάθσο, δελ παξνπζηαζηεί λα 
ππνγξάςεη ηε χκβαζε κέζα ζηελ ηαρζείζα εκεξνκελία, ή πξνζέιζεη αιιά δελ 
θαηαζέζεη ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο θαηά ηα θαησηέξσ νξηδφκελα 
δχλαηαη λα θεξπρζεί έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πιεξνθνξηαθψλ 
πζηεκάησλ θαη λα θαηαπέζεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε Δγγχεζε πκκεηνρήο 
ρσξίο άιιε δηαδηθαζηηθή ελέξγεηα. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζηελ πεξίπησζε απηή, θαιεί 
ηνλ Τπνςήθην κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά γηα ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη αθνινπζείηαη αληίζηνηρα ε ίδηα δηαδηθαζία. 
Ο έθπησηνο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη θάζε δεκία πνπ πξνμέλεζε 
ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή εμαηηίαο ηεο αξλήζεσο ηνπ λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην εδάθην (β) ηεο 
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Π.Γ. 60/2007, λα αλαζέζεη ζηνλ ίδην Αλάδνρν λέεο 
ππεξεζίεο. Οη ελδερφκελεο λέεο ππεξεζίεο ζα ζπλίζηαληαη ζε επαλάιεςε άιισλ 
παξφκνησλ ππεξεζηψλ κε απηέο πνπ αλεηέζεζαλ ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ θαηάξηηζε ηεο 
ζρεηηθήο ζχκβαζεο κέζσ ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο θαη πνπ ζα είλαη ζχκθσλεο κε ην 
βαζηθφ ζρέδην «χκβνπινο γηα ηελ πάηαμε ηεο γεληθεπκέλεο θνξνδηαθπγήο θαη ηελ 
επίηεπμε βηψζηκεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο» πνπ απεηέιεζε θαη αληηθείκελν ηεο 
αξρηθήο χκβαζεο. Οη λέεο ππεξεζίεο κπνξεί λα αλαηεζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 
ζηνλ Αλάδνρν κε κία ή πεξηζζφηεξεο δηαδνρηθέο πκβάζεηο ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ 
πξνζθέξζεθαλ ζηνλ παξφληα Γηαγσληζκφ γηα ηηο αληίζηνηρεο κνλάδεο ζηνλ αξρηθφ 
Γηαγσληζκφ θαη λα έρνπλ ζπλνιηθή αμία κέρξη ην 50% ηνπ Οηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο 
Αξρηθήο χκβαζεο.  

 

4.3 Απόξξηςε πξνζθνξώλ 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα απνξξίςεη αηηηνινγεκέλα, πξνζθνξά, κε απφθαζε ηνπ 
Γεληθνχ Γξακκαηέα  Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο 
Δπηηξνπήο (ΔΓΓ). 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα, απνξξίπηεηαη πξνζθνξά ε νπνία: 
1. είλαη αφξηζηε ή αλεπίδεθηε εθηηκήζεσο, πεξηέρεη ειιηπή ή αλαθξηβή ζηνηρεία ή/θαη 

αηξέζεηο,  
2. απνηειεί αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ 

αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά, 
3. απνηειεί ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, είηε ζην ζχλνιφ ηεο, είηε ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα 

ηνπ Έξγνπ, 
4. αθνξά ζε κέξνο κφλνλ ηνπ Έξγνπ, θαη δελ θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ δεηνπκέλσλ 

ππεξεζηψλ, 
5. δελ έρεη ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα ζρεηηθά 

θεθάιαηα ηεο παξνχζαο, 
6. δελ πεξηιακβάλεη ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά θαη δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηε 

λφκηκε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ, 
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7. δελ πεξηιακβάλεη κε ζαθήλεηα ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή, ή/θαη εκθαλίδεη ηηκέο ζε 
νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, 

8. ε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Έξγνπ, 
9. ε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά είλαη ππεξβνιηθά ρακειή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 4.2.3.2, Κεθαιαίνπ Η, Μέξνπο Β ηεο παξνχζαο θαη ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ 
Π.Γ. 60/2007, θαη ηεξεζεί ε αλάινγε δηαδηθαζία,  

10. νξίδεη ρξφλν παξάδνζεο/ πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ κεγαιχηεξν ηνπ πξνβιεπνκέλνπ 
ζηελ παξνχζα, 

11. ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο νξίδεηαη κηθξφηεξνο ησλ νθηψ (8) κελψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο 
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, 

12. παξνπζηάδεη θαηά ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο ΔΓΓ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο 
φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο, 

13. δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο επί κέξνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο, φπνπ 
απηνί αλαθέξνληαη, 

14. θαηαηίζεηαη κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο ησλ Πξνζθνξψλ, 
15. δελ πεξηιακβάλεη κεηάθξαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα, ζε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ζηελ αιινδαπή, 
16. ην ζπλνιηθφ ηεο ηίκεκα ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Έξγνπ, 
17. δελ δίλεη ηηκή ζε επξψ ή δίλεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο. 

Οη παξαπάλσ πεξηπηώζεηο είλαη ελδεηθηηθέο θαη όρη απνθιεηζηηθέο, εθόζνλ ζηε 
Γηαθήξπμε πξνβιέπνληαη θη άιινη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο κηα Πξνζθνξά 
θξίλεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

5.    Έλλνκε Πξνζηαζία – Γηνηθεηηθέο Πξνζθπγέο  

Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ζπγθεθξηκέλε 
ζχκβαζε θαη έρεη ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ παξαβίαζε ηεο 
λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα 
δεηήζεη θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ Ν. 3886/2010 πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία, 
αθχξσζε ηεο παξάλνκεο πξάμεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηεο ππνγξαθείζαο 
ζχκβαζεο θαη επηδίθαζε απνδεκίσζεο. 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ είλαη ε άζθεζε  
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ελψπηνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εληφο πξνζεζκίαο δέθα 
(10) εκεξψλ αθφηνπ έιαβε γλψζε ηεο παξάλνκεο πξάμεο ή παξάιεηςεο. 

Ζ αλαζέηνπζα Αξρή νθείιεη λα απνθαλζεί αηηηνινγεκέλα, κέζα ζε πξνζεζκία 
δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Αλ παξέιζεη 
άπξαθηε ε πξνζεζκία, ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο.  

Ζ αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαηαηίζεληαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε 
πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ξεηή ή ζησπεξή απφξξηςε ηεο πξνδηθαζηηθήο 
πξνζθπγήο. 

Οη αλσηέξσ πξνζθπγέο ππνβάιινληαη εγγξάθσο θαη εμεηάδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 
αμηνιφγεζεο πξνζθπγψλ ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ. 118/07, ε νπνία ζα ζπγθξνηεζεί γηα 
ην ζθνπφ απηφ. 

 

6.  Μαηαίσζε  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ απνθιεηζηηθή θξίζε ηεο λα 
καηαηψζεη ην Γηαγσληζκφ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο θαη λα επαλαιάβεη 
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απηφλ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ  πξνδηαγξαθψλ ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ Π.Γ .118/2007 θαζψο θαη:  

 γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα 
ηεο δηαδηθαζίαο,  

 εάλ ην απνηέιεζκα θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ,  

 εάλ ν αληαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο ή εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη έγηλε 
ζπλελλφεζε ησλ Γηαγσληδνκέλσλ πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, 

 εάλ ππήξμε κεηαβνιή ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ην ππφ αλάζεζε Έξγν 

 

7. Καηάξηηζε ηεο ύκβαζεο -  πκβαηηθνί Όξνη 

ηνλ Αλάδνρν ζηνλ νπνίν έγηλε θαηαθχξσζε απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ 
πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 Σν αληηθείκελν ησλ ππεξεζηψλ. 

 Σελ ηηκή 

 Σελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

 Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο ηεο Πξνθήξπμεο   

 Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο. 

Με ηελ αλαθνίλσζε ε χκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα θαη ην έγγξαθν ηεο 
χκβαζεο έρεη κφλν απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. 

Ο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ην Έξγν ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ζε δέθα 
(10) κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζρεηηθήο χκβαζεο πξνζθνκίδνληαο ηελ θαηά ηα παξαθάησ Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο 
απηήο.  

ηελ πεξίπησζε απηή ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ παξαδνηέσλ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη 
κεηά δέθα κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Δθφζνλ ε 
χκβαζε ππνγξάθεηαη πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε ησλ παξαπάλσ δέθα εκεξψλ ν 
ρξφλνο παξάδνζεο ησλ παξαδνηέσλ ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο 
ηεο ζχκβαζεο. 

Αλ ε θαηαθχξσζε γίλεη ζε αιινδαπφ Αλάδνρν ε αλαθνίλσζε απεπζχλεηαη ζηνλ 
Δθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Διιάδα αλ ππάξρεη, άιισο απνζηέιιεηαη ηειενκνηνηππία ζηνλ 
αιινδαπφ Αλάδνρν. 

Αλ ν Αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε θεξχζζεηαη έθπησηνο κε 
απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θαη ζε βάξνο ηνπ επέξρνληαη νη ζπλέπεηεο πνπ 
νξίδνληαη ζην άξζξν 34  ηνπ Π.Γ. 118/2007 κε ηελ νξηδφκελε ζε απηφ  δηαδηθαζία.. 

Ζ κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο χκβαζε θαηαξηίδεηαη ζηελ 
Διιεληθή γιψζζα, νξίδεη ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν ππνγξαθήο ηεο θαη ηα ζηνηρεία ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ θαη πεξηέρεη ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
παξνχζα Πξνθήξπμε  φπσο ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, ηελ 
πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηελ Πξνθήξπμε.   

Σν θείκελν ηεο χκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη, εθηφο 
θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη ξεηά απφ ηε 
χκβαζε θαη ηα παξαξηήκαηά απηήο ή ζε πεξίπησζε πνπ αλαθχςνπλ αληηθξνπφκελνη/ 
αληηθαηηθνί φξνη απηήο, γηα ηελ εξκελεία ηεο ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ζεηξά ζεηξά ε  
απφθαζε θαηαθχξσζεο, ε Οηθνλνκηθή θαη Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαζψο θαη 
ε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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7.1 πκβαηηθέο Δγγπήζεηο 

Ο επηιεγείο Αλάδνρνο, ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη, κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 
χκβαζεο, σο εγγχεζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, Δγγπεηηθή Δπηζηνιή 
Καιήο Δθηέιεζεο, ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, κε ρξφλν ηζρχνο κεγαιχηεξν θαηά δχν (2) 
κήλεο απφ ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν, αλαγλσξηζκέλνπ ηξαπεδηθνχ ή πηζησηηθνχ 
Ηδξχκαηνο ή άιινπ Οξγαληζκνχ πνπ έρεη θαηά ην λφκν δηθαίσκα έθδνζεο εγγπεηηθψλ 
επηζηνιψλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο ΔΔ ή 
ηνπ ΔΟΥ ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ θπξψζεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
ηνπ ΠΟΔ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2513/1997 φπσο ηζρχεη, πνζνχ ίζνπ κε ην 10% 
ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ Έξγνπ πνπ ζα αλαηεζεί ζηνλ Αλάδνρν, ρσξίο Φ.Π.Α.. Ζ 
Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην 
επηζπλαπηφκελν ζην Παξάξηεκα Η ηεο παξνχζαο Τπφδεηγκα 2 θαη ζχκθσλα κε  ην 
άξζξν 25 ηνπ ΠΓ 118/2007. 

Ζ Δγγχεζε πκκεηνρήο πνπ αθνξά ζηνλ Αλάδνρν ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε 
χκβαζε, επηζηξέθεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη ηελ θαηάζεζε ηεο 
πξνβιεπφκελεο Δγγχεζεο Καιήο Δθηέιεζεο. Οη Δγγπήζεηο πκκεηνρήο ησλ 
ππφινηπσλ ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ ηνπο επηζηξέθνληαη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ 
ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο. 

Ζ Δγγπεηηθή  Δπηζηνιή  Καιήο  Δθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή 
ηνπ Έξγνπ, θαη εθφζνλ εθθαζαξηζηνχλ ηπρφλ ππνρξεψζεηο εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ 
έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

 

7.2  Όξνη Πιεξσκήο 

Σν ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα θαη ε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 
Έξγνπ αλαιχνληαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2,  Κεθάιαην ΗΗ, 
Μέξνο Β ηεο παξνχζαο. 
 

7.2.1 ηελ Πξνζθνξά ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη κε ζαθήλεηα έλαο απφ ηνπο θάησζη 
ηξφπνπο πιεξσκήο: 

1.  
Σν 100% ηεο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ. 

2.  
α)  Υνξήγεζε έληνθεο πξνθαηαβνιήο ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηνπ 
ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 
χκβαζεο, έλαληη ηζφπνζεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Πξνθαηαβνιήο 
ζπληεηαγκέλεο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα (βι. Παξάξηεκα Η – Τπφδεηγκα 3). Ζ 
πξνθαηαβνιή ζα είλαη έληνθε θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηφθνπ ζα ιακβάλεηαη 
ππφςε ην χςνο ηνπ επηηνθίνπ ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ 
δσδεθάκελεο δηάξθεηαο πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο 
πξνθαηαβνιήο πξνζαπμεκέλν θαηά 0,25% πνζνζηηαίεο κνλάδεο, ζχκθσλα κε 
ηελ ππ‟ αξ. 2/5/557/0026-10.9.01 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 
Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ 1209/Β/17.9.01). 

Ζ Δγγχεζε Πξνθαηαβνιήο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 
παξαιαβή ηνπ Έξγνπ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ 
απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο.  

β)  Δλδηάκεζεο πιεξσκέο ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο, κε αληίζηνηρε 
ηηκνιφγεζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ), αθνχ παξαθξαηεζεί ν κε ηνλ 
παξαπάλσ ηξφπν ππνινγηζζείο (2α) ηφθνο, πξαγκαηνπνηνχληαη απνινγηζηηθά:  
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 κεηά ηε ιήμε ηνπ 1νπ εμακήλνπ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 

 κεηά ηε ιήμε ηνπ 2νπ εμακήλνπ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 

κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη κε ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ 
παξαιαβήο ηεο ΔΠΠΔ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε θαιή εθηέιεζε θάζε 
ελέξγεηαο θαη ν παξαζρεζείο αλζξσπνρξφλνο γηα ηελ πινπνίεζή ηεο. Με ηε ιήμε 
ηνπ εμακήλνπ αλαθνξάο θαη ζπγθεθξηκέλα κέρξη ηελ δέθαηε εκέξα ηνπ επφκελνπ 
κήλα, ν Αλάδνρνο ππνβάιεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνλ απνινγηζκφ ησλ 
εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ζην εμάκελν αλαθνξάο κε αλάιπζε ηνπ 
αλαισζέληνο αλζξσπνρξφλνπ ησλ ζηειερψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ (γηα φζεο 
εξγαζίεο ακείβνληαη ζηε βάζε ηνπ αλαισζέληνο αλζξσπνρξφλνπ) θαη ηα 
παξαδνηέα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο. Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ γηα θάζε 
εμάκελν, ε νπνία ζα είλαη απνινγηζηηθή, αθνξά ηηο εξγαζίεο ησλ νπνίσλ ηελ 
θαιή εθηέιεζε πηζηνπνίεζε ε ΔΠΠΔ θαη ππνινγίδεηαη: 

- γηα ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ θνζηνινγεζεί βάζεη αλζξσπνρξφλνπ, σο γηλφκελν 
ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ αλαισζέληνο αλζξσπνρξφλνπ επί ηηο ηηκέο κνλάδαο 
θφζηνπο ηνπ αλζξσπνκήλα θάζε ζηειέρνπο, φπσο απηέο έρνπλ δνζεί ζηελ 
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 

- γηα ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ θνζηνινγεζεί βάζεη ηηκήο κνλάδαο, σο γηλφκελν 
ησλ πνζνηήησλ ησλ πηζηνπνηεκέλσλ εξγαζηψλ επί ηελ ηηκή κνλάδαο ηεο 
εξγαζίαο, φπσο απηή έρεη δνζεί ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 

Απφ ηηο αλσηέξσ πιεξσκέο ζα απνκεηψλεηαη ε πξνθαηαβνιή πνπ αλαινγεί γηα 
ηα πνζά απηά θαη ζα παξαθξαηνχληαη νη ηφθνη πξνθαηαβνιήο. 

γ)    Σν ππφινηπν ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) 
κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ Έξγνπ, 
αθνχ πξψηα απνκεησζεί θαηά ηελ αλαινγνχζα πξνθαηαβνιή θαη ηνπο ηφθνπο 
πξνθαηαβνιήο. 

3.  
α) Δλδηάκεζεο πιεξσκέο ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο, κε αληίζηνηρε ηηκνιφγεζε 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ), πξαγκαηνπνηνχληαη απνινγηζηηθά: 

 κεηά ηε ιήμε ηνπ 1νπ εμακήλνπ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 

 κεηά ηε ιήμε ηνπ 2νπ εμακήλνπ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 

κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη κε ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ 
παξαιαβήο ηεο ΔΠΠΔ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε θαιή εθηέιεζε θάζε 
ελέξγεηαο θαη ν παξαζρεζείο αλζξσπνρξφλνο γηα ηελ πινπνίεζή ηεο. Με ηε ιήμε 
ηνπ εμακήλνπ αλαθνξάο θαη ζπγθεθξηκέλα κέρξη ηελ δέθαηε εκέξα ηνπ επφκελνπ 
κήλα, ν Αλάδνρνο ππνβάιεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνλ απνινγηζκφ ησλ 
εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ζην εμάκελν αλαθνξάο κε αλάιπζε ηνπ 
αλαισζέληνο αλζξσπνρξφλνπ ησλ ζηειερψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ (γηα φζεο 
εξγαζίεο ακείβνληαη ζηε βάζε ηνπ αλαισζέληνο αλζξσπνρξφλνπ) θαη ηα 
παξαδνηέα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο. Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ γηα θάζε 
εμάκελν, ε νπνία ζα είλαη απνινγηζηηθή, αθνξά ηηο εξγαζίεο ησλ νπνίσλ ηελ 
θαιή εθηέιεζε πηζηνπνίεζε ε ΔΠΠΔ θαη ππνινγίδεηαη: 

- γηα ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ θνζηνινγεζεί βάζεη αλζξσπνρξφλνπ, σο γηλφκελν 
ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ αλαισζέληνο αλζξσπνρξφλνπ επί ηηο ηηκέο κνλάδαο 
θφζηνπο ηνπ αλζξσπνκήλα θάζε ζηειέρνπο, φπσο απηέο έρνπλ δνζεί ζηελ 
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 
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- γηα ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ θνζηνινγεζεί βάζεη ηηκήο κνλάδαο, σο γηλφκελν 
ησλ πνζνηήησλ ησλ πηζηνπνηεκέλσλ εξγαζηψλ επί ηελ ηηκή κνλάδαο ηεο 
εξγαζίαο, φπσο απηή έρεη δνζεί ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 

β) Σν ππφινηπν ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ)  
κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ Έξγνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ζηελ Πξνζθνξά δελ δειψλεηαη ν έλαο απφ ηνπο παξαπάλσ 
ηξφπνπο πιεξσκήο, ζεσξείηαη φηη ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο απνδέρεηαη ηνλ 3ν ηξφπν 
πιεξσκήο . 

εκεηψλεηαη φηη ε θαζαξή αμία ησλ παξαζηαηηθψλ ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ 
εηζνδήκαηνο βάζεη ηνπ Ν. 2238/94 (ΦΔΚ 151/Α/94) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Ο 
θφξνο εηζνδήκαηνο είλαη 4% γηα πξνκήζεηα αγαζψλ θαη 8% γηα ππεξεζίεο. 

Απφ ηελ πιεξσκή παξαθξαηνχληαη νη ηπρφλ πνηληθέο ξήηξεο-εθπηψζεηο θαη ν 
παξαπάλσ θφξνο εηζνδήκαηνο θαη νη ηφθνη πξνθαηαβνιήο. 

Πέξαλ ηεο πκβαηηθήο Σηκήο ηνπ Έξγνπ, ν Αλάδνρνο δελ ζα έρεη θακία απαίηεζε θαηά 
ηνπ Τπνπξγείνπ γηα δαπάλεο ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνίεζε θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ 
ή εμ αθνξκήο απηνχ. 

Ο Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο ζεσξψληαο ηε πκβαηηθή Σηκή 
επαξθή, λφκηκε θαη εχινγε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο κεηά απφ 
ζπλνιηθή έξεπλα πνπ ζα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο Πξνζθνξάο ηνπ. 
ηελ πκβαηηθή Σηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ελδερφκελεο ακνηβέο ηξίησλ θαζψο θαη νη 
δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ, ρσξίο θακία πεξαηηέξσ 
επηβάξπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ. 

7.2.2 ηελ πεξίπησζε πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαθφςεη ηε χκβαζε ή γηα 
νπνηνλδήπνηε ιφγν δηαθνπεί ε πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ 
Αλαδφρνπ, ν Αλάδνρνο ακείβεηαη γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξείρε κέρξη ηελ εκεξνκελία 
ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο αλαθνίλσζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πεξί 
δηαθνπήο ηεο χκβαζεο, εθφζνλ παξαιεθζνχλ νξηζηηθά απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 
ηα κέρξη ηφηε παξαδνηέα ηνπ.  

7.2.3 Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε 
ππέξ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ή άιισλ Οξγαληζκψλ ε νπνία θαηά λφκν βαξχλεη ηνλ 
Αλάδνρν. Απαηηήζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα νηαδήπνηε πιεξσκή δελ ζα γίλνληαη δεθηέο 
άλεπ ηεο εθ κέξνπο ηνπ θαηαζέζεσο ησλ αληίζηνηρσλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη 
εγγξάθσλ (ηηκνιφγηα, απνδείμεηο, πηζηνπνηεηηθά θιπ.) πνπ αθνξνχλ ζηελ εμφθιεζε 
ησλ θφξσλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ινηπψλ δαπαλψλ πνπ ηνλ βαξχλνπλ, 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. 

7.2.4 Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά/ 
δηθαηνινγεηηθά.  

7.2.5 ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο ή Έλσζεο πξνζψπσλ άλεπ λνκηθήο 
πξνζσπηθφηεηαο ηα παξαζηαηηθά εθδίδνληαη απφ θάζε έλα κέινο ηεο Κνηλνπξαμίαο ή 
ηεο Έλσζεο ρσξηζηά, αλάινγα κε ηηο παξαζρεζείζεο ζην αληίζηνηρν δηάζηεκα 
ππεξεζίεο ηνπ κέινπο θαη ηνλ αλαισζέληα αλζξσπνρξφλν.  

Δίλαη δπλαηφλ, γηα ιφγνπο επρέξεηαο, λα πξνβιεθζεί θαηά ηε δηάξθεηα ζχλαςεο ηεο 
χκβαζεο, ν νξηζκφο ηνπ πληνληζηή ηεο Έλσζεο σο Δθπξνζψπνπ (“project leader”). 
Ο Δθπξφζσπνο απηφο ζα εθδίδεη ην ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ θαη ζα κεξηκλά γηα ηελ 
θαηαβνιή ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ ζηα ππφινηπα κέιε θαηά ην ιφγν ζπκκεηνρήο εθάζηνπ 
ζην πινπνηεζέλ ηκήκα ηνπ Έξγνπ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ ππέρεη θακία επζχλε γηα 
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ηελ πξνζήθνπζα θαηαβνιή ζηα κέιε ηεο Δλψζεσο/ Κνηλνπξαμίαο θαη, δελ εκπιέθεηαη 
ελ γέλεη, θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν, ζε δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο εζσηεξηθέο 
ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Δλψζεσο/ Κνηλνπξαμίαο.   

 

7.3 Πνηληθέο Ρήηξεο – Δθπηώζεηο 

7.3.1 Ζ παξάδνζε θαη ε παξαιαβή ηνπ Έξγνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην 
ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζήο ηνπ, φπσο απηφ ζα εμεηδηθεπηεί ζηε χκβαζε. 

7.3.2 ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ελδηάκεζεο θάζεο ηνπ Έξγνπ (εάλ 
πξνβιέπεηαη), ή ηνπ ζπλφινπ απηνχ απφ ππέξβαζε ηκεκαηηθήο ή ζπλνιηθήο 
πξνζεζκίαο, κε απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, επηβάιινληαη θπξψζεηο 
ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 

 Αλ παξέιζνπλ νη ζπκθσλεκέλεο εκεξνκελίεο παξάδνζεο, πέξα ησλ δέθα 
εκεξψλ, θαη νη ππεξεζίεο δελ παξαζρεζνχλ, ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
θαηαβάιεη σο πνηληθή ξήηξα γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο πνζνζηφ 20% ηεο 
κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ Έξγνπ (ε νπνία πξνθχπηεη αθνχ δηαηξεζεί ε 
ζπκβαηηθή αμία ηνπ Έξγνπ κε ηνλ αξηζκφ εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ ηνπ 
ζπκβαηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζήο ηνπ). 

 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν αλ 
ππαηηίσο δελ εθπιεξψλεη ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 
ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, 
ρσξίο λα θαηαβάιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε. 

 Οη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο πνπ επηβάιινληαη γηα ππέξβαζε ηκεκαηηθψλ 
πξνζεζκηψλ, αλ δελ αλαθιεζνχλ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, ιφγσ ππέξβαζεο ηεο 
ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, επηπιένλ ησλ ξεηξψλ πνπ έρνπλ επηβιεζεί. 

Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν Αλάδνρνο 
απνδείμεη φηη ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζε ππαηηηφηεηα ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Οη ρξφλνη ππνινγίδνληαη ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ηα πνζά φπσο πξνβιέπνληαη ζηε 
ζχκβαζε (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) θαη νη πξνζεζκίεο ρσξίο κεηαζέζεηο. 

Οη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο ησλ παξαδφζεσλ ζα πεξηέρνληαη ζηε χκβαζε, ζα 
επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζα Αξρήο θαη ζα παξαθξαηνχληαη απφ ηελ 
επνκέλε πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ. Όιεο νη πνηληθέο ξήηξεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 
παξνχζα δχλαηαη λα εηζπξάηηνληαη κε αληίζηνηρε θαηάπησζε ησλ Δγγπεηηθψλ 
Δπηζηνιψλ πνπ ζα ππνβάιιεη ν Αλάδνρνο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Με ίδηα σο άλσ απφθαζε δχλαηαη λα αλαθαιέζεη ηελ επηβνιή ξήηξαο θαζπζηέξεζεο 
γηα ηπρφλ ππέξβαζε ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ κφλν αλ ην Έξγν πεξαησζεί κέζα ζηε 
ζπλνιηθή πξνζεζκία. 

ε πεξίπησζε Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο, ηα κέιε ηεο επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη εηο 
νιφθιεξνλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ σο άλσ πνηληθψλ ξεηξψλ θαη ηφθσλ, θαη πάζεο 
θχζεσο άιιεο απαίηεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Σπρφλ επηβνιή ησλ πνηληθψλ 
ξεηξψλ θαη ηφθσλ εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αλαινγηθά ζε φια ηα κέιε ηεο 
Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο, δελ αλαηξεί ηελ αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ επζχλε ηνπο. 

7.3.3 Γεδνκέλνπ ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο χκβαζεο, 
αλακέλεηαη, φηη ηα ζηειέρε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ ζα απνδίδνπλ θαιχηεξα 
κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ ζπλαθφινπζε εμνηθείσζή ηνπο κε ηηο αλάγθεο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Γηα ην ιφγν απηφ αληηθαηάζηαζε ζηειερψλ ηεο Οκάδαο 
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Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ επηηξέπεηαη κφλν γηα ζνβαξφ ιφγν θαη θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

ε πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ, ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα θξαηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ 
παξαδνηέσλ, θαηαβάιινληαο ην αλαινγνχλ ζπκβαηηθφ ηίκεκα. 

 

7.4 Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ  

7.4.1 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειεί ηα θαζήθνληα πνπ αλαιακβάλεη κε ηε χκβαζε 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, ηεο Πξνθήξπμεο, ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο 
θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή ζα εθαξκφζεη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

7.4.2 Ο Αλάδνρνο νξίδεη Δθπξφζσπν ηνπ θαη ηνλ εμνπζηνδνηεί κε εηδηθφ πιεξεμνχζην 
λα ππνγξάςεη ηε  χκβαζε, λα ηνλ εθπξνζσπεί έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη λα 
ελεξγεί θαη‟ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 
ζχκβαζε. Δπί πιένλ πξέπεη λα νξηζζεί θαη Αλαπιεξσηήο ηνπ Δθπξνζψπνπ κε ηηο ίδηεο 
αξκνδηφηεηεο. Αιιαγή πξνζψπνπ ή δηεχζπλζεο ηνπ Δθπξνζψπνπ ή/ θαη ηνπ 
Αλαπιεξσηή ηνπ αλαθέξεηαη γξαπηά ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηζρχεη κεηά απφ ηε 
γξαπηή έγθξηζε απηήο. 

Ο Δθπξφζσπνο θαη ν Αλαπιεξσηήο Δθπξφζσπνο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη, κεηαμχ άιισλ, 
εμνπζηνδνηεκέλνη λα ηνλ αληηπξνζσπεχνπλ ζε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε 
χκβαζε θαη λα δηεπζεηνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχπηεη ή 
ζρεηίδεηαη κε ηε χκβαζε, ζπκκεηέρνληαο, φπνηε  θαη φπνπ θιεζνχλ ζε ζπλαληήζεηο κε 
ηα αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν φξγαλα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

7.4.3 Καζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 
ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ 
νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. 

7.4.4 Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε 
ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο χκβαζεο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη ππνρξέσζε 
θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή 
ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή ηξίησλ.  

7.4.5 Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηελ πξνζθνξά ηνπ, 
επηζηεκνληθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο επίζεο θαη ζπλεξγαηψλ, πνπ ζα 
δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα 
αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο χκβαζεο, ππφζρεηαη δε θαη βεβαηψλεη φηη 
ζα επηδεηθλχνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο επαθέο ηνπο κε ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο 
θαη ηα ζηειέρε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ησλ εθάζηνηε ππνδεηθλπνκέλσλ απφ απηήλ 
πξνζψπσλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ 
αληηθαηάζηαζε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ, νπφηε ν Αλάδνρνο νθείιεη, 
άκεζα, λα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζή ηνπ κε άιιν πξφζσπν, αλάινγεο εκπεηξίαο θαη 
πξνζφλησλ.  

Αληηθαηάζηαζε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπ, θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, δχλαηαη λα γίλεη κεηά απφ έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο θαη κφλν κε άιιν πξφζσπν αληηζηνίρσλ πξνζφλησλ ή εκπεηξίαο. Ο Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή εγγξάθσο, ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα 
(30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζε εθφζνλ απηφ είλαη 
αληηθεηκεληθά εθηθηφ. Δηδηθφηεξα γηα ηνλ Τπεχζπλν ηνπ Έξγνπ ην ρξνληθφ δηάζηεκα 
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εγγξάθνπ εηδνπνηήζεσο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ή 
απνρψξεζήο ηνπ, γηα νηνδήπνηε ιφγν, απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, νξίδεηαη ζε 
ηνπιάρηζηνλ 45 εκέξεο πξν ηεο εκεξνκελίαο ηεο ζθνπνπκέλεο αληηθαηαζηάζεσο ή 
απνρσξήζεψο ηνπ εθφζνλ απηφ είλαη αληηθεηκεληθά εθηθηφ. ην δηάζηεκα απηφ παξέρεη 
θαλνληθά ηηο ππεξεζίεο ηνπ.  

ε πεξίπησζε πνπ κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ απνρσξήζνπλ απφ απηήλ ή 
ιχζνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο καδί ηνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη φηη θαηά 
ην ρξνληθφ δηάζηεκα, κέρξη ηελ απνρψξεζή ηνπο, ζα παξέρνπλ θαλνληθά ηηο ππεξεζίεο 
ηνπο θαη αθεηέξνπ λα αληηθαηαζηήζεη άκεζα ηνπο απνρσξήζαληεο ζπλεξγάηεο.  

7.4.6 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη 
πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην 
ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

7.4.7 Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ Αλάδνρν ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην ρσξίο ηε 
ζχκθσλε γλψκε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ 
απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε πνπ ζα ζπλάςεη κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Σεο 
απαγφξεπζεο εμαηξείηαη ε εθρψξεζε ηεο ακνηβήο ηνπ Αλαδφρνπ ζε Σξάπεδαο ηεο 
επηινγήο ηνπ. 

7.4.8 ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ‟ νινθιήξνπ ηνλ 
Αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα ζε είθνζη (20) απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα 
πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα 
πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  

7.4.9 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ ηπρφλ 
αηχρεκα ή απφ θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. ε πεξίπησζε 
νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο απφ ηα θπζηθά 
πξφζσπα πνπ απαζρνιεί ν Αλάδνρνο ή νη Τπεξγνιάβνη απηνχ, ππνρξενχηαη ν 
Αλάδνρνο κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.  

7.4.10 ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ηα κέιε πνπ 
απνηεινχλ ηελ Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα 
έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηελ 
παξνχζα ππνρξεψζεψλ ηνπο αλεμαξηήησο ηνπ ηξφπνπ πιεξσκήο θαη ηνπ πξνζψπνπ 
(θπζηθνχ θαη λνκηθνχ) πνπ πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ή ελεξγεί γεληθφηεξα γηα ηελ 
εθπιήξσζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο. Σπρφλ πθηζηάκελεο 
κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο 
εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο κέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ κειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, νπνηαδήπνηε απφ ηα κέιε ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο, 
εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα 
αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ 
επζχλε νινθιήξσζεο ηεο ζχκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

7.4.11 Δάλ ν Αλάδνρνο πνπ επηιεγεί έρεη ηελ έδξα ηνπ εθηφο Αζελψλ, ππνρξενχηαη λα 
ζπζηήζεη ζηελ Αζήλα θαηάιιεια ζηειερσκέλν θαη εμνπιηζκέλν γξαθείν ην νπνίν θαη 
ζα ιεηηνπξγεί θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ.  

7.5 Τπεξγνιαβίεο ηνπ αλαδόρνπ 

7.5.1 Δπηηξέπεηαη ζηνλ Αλάδνρν, εθφζνλ ην έρεη ήδε αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ θαη 
κέρξη πνζνζηνχ 20% ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ, λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε 
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κέξνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη θαη πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε ζχκβαζε, 
ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ζηελ 
πξνζθνξά ηνπ αλαιπηηθά ηα ηκήκαηα ηνπ Έξγνπ πνπ ζα αλαζέζεη ππεξγνιαβηθά ζε 
ηξίηνπο.  

7.5.2 Αληηθαηάζηαζε Τπεξγνιάβνπ/σλ πνπ ν Αλάδνρνο έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηελ 
πξνζθνξά ηνπ, δελ επηηξέπεηαη. Καη‟ εμαίξεζε κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή ζε πεξίπησζε 
αλσηέξαο βίαο ή αλππεξβιήηνπ θσιχκαηνο, πνπ θαζηζηνχλ επηβεβιεκέλε ηελ δηαθνπή 
ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε Τπεξγνιάβν/ Τπεξγνιάβνπο πνπ έρεη ζπκπεξηιάβεη 
ζηελ πξνζθνξά ηνπ, εθφζνλ ν Αλάδνρνο πξνβεί ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο 
δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη άκεζε αληηθαηάζηαζε ηνπ/ ηνπο κε λέν 
Τπεξγνιάβν κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ απειζφληνο, θαη εθφζνλ δηαηππσζεί ζρεηηθά 
ε ζχκθσλε γλψκε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

7.5.3 ε θάζε πεξίπησζε, ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ  
Έξγνπ, θέξεη απνθιεηζηηθά ν Αλάδνρνο. 

 

7.6. Παξαθνινύζεζε – Παξαιαβή ηνπ Έξγνπ ηνπ Αλαδόρνπ 

7.6.1 Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ζπγθξνηείηαη Δπηηξνπή  
Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο (ΔΠΠΔ) ησλ ππνβαιινκέλσλ παξαδνηέσλ απφ ηνλ 
Αλάδνρν θαη γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ Αλάδνρν.  

7.6.2 Σν Έξγν ηνπ Αλαδφρνπ παξαθνινπζείηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν Έξγνπ,  
θαζνδεγείηαη θαη εγθξίλεηαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζήο ηνπ απφ ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή κε βάζε επηκέξνπο εγθξίζεηο ησλ Παξαδνηέσλ –εθξνψλ εξγαζηψλ  
απφ ηνπο αξκφδηνπο Τπεξεζηαθνχο παξάγνληεο. 

7.6.3 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Τπεχζπλν Έξγνπ  θαη λα 
δηεπθνιχλεη ζην Έξγν ηνπο ην πξνζσπηθφ θαη  ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο θαη ηεο ΔΠΠΔ. 

7.6.4 Ζ ΔΠΠΔ είλαη αξκφδηα γηα ηελ παξαιαβή, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ 
επηκέξνπο ελεξγεηψλ θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ, ζπληάζζνληαο 
ζρεηηθά πξαθηηθά νξηζηηθήο παξαιαβήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Έξγνπ.  

7.6.5 Ζ παξαιαβή ηεο Σξηκεληαίαο Έθζεζεο απνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ ηνπ 
Αλαδφρνπ ζπληζηά ηαπηφρξνλα θαη παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ ζην 
αληίζηνηρν δηάζηεκα. Ζ παξαιαβή ηεο ηειεπηαίαο ρξνληθά Σξηκεληαίαο Έθζεζεο 
απνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ ζπληζηά απηνδίθαηα θαη ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ Έξγνπ. 

7.6.6 Αλαιπηηθά ν ηξφπνο εθηέιεζεο, παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ ζα 
πεξηγξάθεηαη ζηε χκβαζε κεηαμχ Αλαδφρνπ θαη Αλαζέηνπζαο Αξρήο, θαη ζα 
πεξηιακβάλεη ηα παξαδνηέα πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4, Μέξνπο Α ηεο 
παξνχζαο ελαξκνληδφκελνο κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνληαη ζην 7.2.1. 

 

7.7.  Δκπηζηεπηηθόηεηα 

7.7.1  Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο, 
ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη λα κε 
γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ 
θαη δηεζλνχο Σχπνπ), ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο 
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Αξρήο, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά 
ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ.   

7.7.2  Ο Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ην Έξγν 
ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε 
δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή. Δμαηξείηαη ε αλαθνξά εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ ζηελ εκπεηξία ηνπ Αλαδφρνπ. Ο 
Αλάδνρνο δελ δεζκεχεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ 
πξνεγνχκελε έγγξαθε ηεο ζπλαίλεζε. 

7.7.3 Ζ αλσηέξσ ππνρξέσζε ερεκχζεηαο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο θαιχπηνπλ ηνλ ίδην 
ηνλ Αλάδνρν, φπσο θαη φινπο ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ θαη, ελ γέλεη, πάζεο θχζεσο 
πξνζηεζέληεο ή βνεζνχο εθπιεξψζεψο ηνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ. 

7.7.4 Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη φια ηα 
εμνπζηνδνηεκέλα απ‟ απηήλ πξφζσπα νθείινπλ λα κελ αλαθνηλψλνπλ ζε θαλέλα, 
παξά κφλν ζηα πξφζσπα πνπ δηθαηνχληαη λα γλσξίδνπλ, πιεξνθνξίεο πνπ πεξηήιζαλ 
ζ' απηνχο θαηά ηε δηάξθεηα θαη κε ηελ επθαηξία ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαη αθνξνχλ 
ζε ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ή κεζφδνπο πινπνίεζεο  ηνπ Έξγνπ ή ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

7.8. Πλεπκαηηθά Γηθαηώκαηα 

7.8.1 Όιν ην πιηθφ πνπ παξάγεηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν, 
ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο Έξγνπ (π.ρ. δηαγξάκκαηα, ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο, ινγηζκηθφ 
θιπ), ζα απνηειεί πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε νπνία ζα έρεη ην 
δηθαίσκα λα ην επαλαρξεζηκνπνηήζεη ειεχζεξα. Όιν ην πιηθφ πνπ παξάγεηαη ζα 
παξαδίδεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο 
ηνπ Έξγνπ, ζχκθσλα κε ην ζπκβαηηθφ ρξνλνδηάγξακκά ηνπ, αιιά θαη θαηά ηελ θαζ‟ 
νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο ζχκβαζεο. Ζ κεηαβίβαζε πάζεο θχζεσο 
δηθαησκάησλ επί ηνπ πιηθνχ επέξρεηαη κε ηελ θαηαβνιή ηεο αληίζηνηρεο ακνηβήο. 

7.8.2 Σα ζρεηηθά πλεπκαηηθά θαη ζπγγεληθά δηθαηψκαηα ξεηψο εθρσξνχληαη ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή ρσξίο ηελ θαηαβνιή πξφζζεηεο ακνηβήο πέξαλ ηεο πξνβιεπφκελεο 
ζηε ζρεηηθή χκβαζε.  

7.8.3 ε πεξίπησζε άζθεζεο αγσγήο ή ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
απφ ηξίην γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ζρεηηθά κε ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ησλ 
παξαδνηέσλ ηνπ Έξγνπ ή ησλ δεκηνπξγεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ην 
Αλάδνρν γηα ηελ παξαγσγή ησλ παξαδνηέσλ ηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή νθείιεη λα 
εηδνπνηήζεη ακέζσο θαη εγγξάθσο κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ηνλ Αλάδνρν, 
ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ακπλζεί, δηθαζηηθά θαη εμσδηθαζηηθά, γηα ινγαξηαζκφ ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, έλαληη ηνπ ηξίηνπ.  

ε θάζε πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο αθελφο βαξχλεηαη κε φια ηα έμνδα ηα νπνία ζα θιεζεί 
λα θαηαβάιεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη θάζε 
δηθαζηηθήο δαπάλεο ή ακνηβήο δηθεγφξσλ, αθεηέξνπ ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή γηα θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία πνπ ζα ππνζηεί απφ ελδερφκελε 
απνδνρή ηεο παξαπάλσ αγσγήο ή ηνπ έλδηθνπ κέζνπ. Σν πνζφ απηφ ηεο 
απνδεκίσζεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην ζχλνιν ηεο ακνηβήο πνπ ζα θαηαβιεζεί ζηνλ 
Αλάδνρν ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 
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7.9. Δθαξκνζηέν Γίθαην – Δπίιπζε Γηαθνξώλ 

Ζ παξνχζα Πξνθήξπμε θαη ε χκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί απφ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ 
Γηαγσληζκνχ κε βάζε ηελ παξνχζα Πξνθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ ξεηά 
ζπκθσλείηαη φηη δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ Γίθαην. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Αλάδνρνο ζα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή 
επίιπζε θάζε δηαθνξάο/ δηέλεμεο πάλσ ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο θαη 
ζηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ 
ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί θηιηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο κέζα ζε εχινγν 
ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκθάληζε ηεο, ηα κέξε ππφθεηληαη απνθιεηζηηθψο γηα ηελ 
επίιπζή ηεο ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ Διιεληθψλ Γηθαζηεξίσλ πνπ εδξεχνπλ ζηελ Αζήλα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ – ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΧΝ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ 
 
Ο Φάθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» πεξηέρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία 
νξίδνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν 2.3, Κεθαιαίνπ Η, Μέξνπο Β ηεο παξνχζαο 
Πξνθήξπμεο θαη ηα νπνία νη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηαγξάςεη ζε ζρεηηθφ 
πίλαθα πνπ ηνλ επηζπλάπηνπλ ζηνλ ελ ιφγσ θάθειν, αθνινπζψληαο ηελ ζεηξά ηεο 
αλσηέξσ παξαγξάθνπ. 

Σν πξνζήθνλ πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ησλ 
Τπνςεθίσλ αλαιχεηαη πεξαηηέξσ σο αθνινχζσο.  

 

1.  Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο 

Ο θάθεινο " ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ" ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη λα 
βαζίδεηαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ φπσο απηή αλαπηχρζεθε ζηελ 
παξάγξαθν 3, Μέξνπο Α ηεο παξνχζαο.  

Ο Φάθεινο “ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ”, δηαηξείηαη ζηηο παξαθάησ ελφηεηεο, ηα 
πεξηερφκελα ησλ νπνίσλ πεξηγξάθνληαη ζηελ ζπλέρεηα: 

 Δλφηεηα Α: Πξνζέγγηζε θαη κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ 

 Δλφηεηα Β: Οξγάλσζε ηεο Οκάδαο Έξγνπ  

 Δλφηεηα Γ: Πίλαθεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (ΥΩΡΗ ΣΗΜΔ) 

 

1.1  Δλόηεηα Α: Πξνζέγγηζε θαη κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ  

Ζ ελφηεηα  δηαθξίλεηαη ζηα παξαθάησ θεθάιαηα:  

1. Σερληθή Έθζεζε, πνπ πεξηιακβάλεη: 

 Γηαηχπσζε ηεο νινθιεξσκέλεο αληίιεςεο ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ γηα ηνπο 
ζηφρνπο, ην πεξηβάιινλ θαη ην αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ.  

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ µε ηνλ νπνίν ν Πξνζθέξσλ ζθνπεχεη λα 
πξνζεγγίζεη ην Έξγν, κε πεξηγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία θαηά ηελ θξίζε ηνπ 
Γηαγσληδφκελνπ είλαη θξίζηκα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ θαη επηζήκαλζε ησλ 
ηπρφλ πξνβιεκάησλ, κε εηζήγεζε ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα πνπ 
πξνηείλνληαη απφ ην Γηαγσληδφκελν γηα ηελ επηηπρή αληηκεηψπηζή ηνπο.  

2. Έθζεζε Μεζνδνινγίαο θαη Οξγάλσζεο, πνπ πεξηιακβάλεη: 

Πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο (ζηξαηεγηθή θαη δηαδηθαζίεο, αιιεινπρία ελεξγεηψλ 
θ.ιπ.) πνπ ζα εθαξκφζεη ν Γηαγσληδφκελνο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, φπσο 
απηέο πεξηγξάθνληαη ζην Μέξνο Α ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο, πεξηιακβαλνκέλεο 
ηεο πεξηγξαθήο ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα εθαξκφζεη γηα ην ζθνπφ 
απηφ, ψζηε απηέο λα αληαπνθξίλνληαη ζην βέιηηζην δπλαηφ επίπεδν 
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ζηηο ρξνληθέο απαηηήζεηο ηνπ Έξγνπ.  Ζ κεζνδνινγία ζα 
πεξηιακβάλεη: 

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο γεληθήο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο πνπ ν 
Γηαγσληδφκελνο πξνηίζεηαη λα αθνινπζήζεη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ 

 Γεληθφ πξφγξακκα παξνρήο ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ θαη θαηάηκεζε απηνχ 
ζε επηκέξνπο παθέηα εξγαζίαο θαη δξαζηεξηφηεηεο, αλάιπζε θαη εμεηδίθεπζε ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ απηψλ.  
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 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ παξαδνηέσλ θαη ησλ εθξνψλ εξγαζίαο πνπ αθνξνχλ 
ζηηο Δλφηεηεο Α - Γ, .  

 Σερληθά κέζα θαη εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 
εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα παθέησλ εξγαζίαο θαη πεξηιακβαλνκέλσλ 
δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη ησλ παξαδνηέσλ ηνπ Έξγνπ. 

 ηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο πνπ 
ζα αθνινπζήζεη ν Γηαγσληδφκελνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. 

 

1.2  Δλόηεηα Β: Οξγάλσζε ηεο Οκάδαο  Έξγνπ 

Οη Τπνςήθηνη ζα πξέπεη ζηελ πξνζθνξά ηνπο λα πξνηείλνπλ θαηάιιειε Οκάδα 
Έξγνπ, δηαξζξσκέλε ζε αληίζηνηρν νξγαλσηηθφ ζρήκα, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, 
ε νπνία ζα δηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή, πνηνηηθή θαη έγθαηξε εθηέιεζε ηνπ. 
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ε Δλφηεηα Β: Οξγάλσζε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηεο Σερληθήο 
Πξνζθνξάο ηνπ Τπνςεθίνπ πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο επηκέξνπο ζηνηρεία: 

1. Αλαιπηηθφ Οξγαλσηηθφ ρήκα ηεο Οκάδαο Έξγνπ πνπ ζα ζπζηήζεη ν 
Τπνςήθηνο Αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. 

2. Πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο εθάζηεο νκάδαο,  ψζηε λα πξνθχςεη  ε 
εμαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο θαη ε δπλαηφηεηα 
αληαπφθξηζεο ζηηο απαηηήζεηο εθηέιεζεο  ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ πνπ πξέπεη 
λα πινπνηήζνπλ. 

3. Πξφηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο ηνπ Έξγνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην ζρήκα, 
ηηο ζρέζεηο θαη ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζε ζρέζε πξνο ηα αληίζηνηρα φξγαλα ηνπ Αλαδφρνπ. 

4. Ο ηξφπνο ζπληνληζκνχ -θαζνδήγεζεο –παξαθνινχζεζεο ησλ επη κέξνπο 
νκάδσλ απφ ηνλ ΓΔ κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ 
πφξσλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζπλνιηθνχ Έξγνπ. 

5. Πίλαθα πξνβιεπφκελεο απαζρφιεζεο ησλ ζηειερψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ, 
αξκνδηφηεηεο –θαζήθνληα  ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ππφδεηγκα 
(Παξάξηεκα ΗΗΗ, Έληππα 3.1, 3.2, 3.3 θαη 3.4  ηεο παξνχζαο). Ζ απαζρφιεζε 
εθθξάδεηαη ζε αλζξσπνµήλεο (Α/Μ) µέρξη δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν. 
εµεηψλεηαη φηη έλαο πιήξεο αλζξσπνµήλαο απαζρφιεζεο αληηζηνηρεί ζε 
εξγαζία ελφο αηφµνπ 20 εξγαζίµσλ εµεξψλ 8άσξεο απαζρφιεζεο. 

1.3 Δλόηεηα Γ: Πίλαθεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (ΥΩΡΗ ΣΗΜΔ) 

 Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ ππνβάιινληαη νη πίλαθεο 4 & 5 ηνπ Παξαξηήκαηνο IV 
ρσξίο ηελ ζπκπιήξσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ (κνλάδνο θαη ζπλνιηθέο). 

2. Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

2.1 Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεη, ζπκπιεξσκέλα θαη 
ππνγεγξακκέλα, ηα αθφινπζα: 

1. Πίλαθα ηηκψλ ρξέσζεο αλζξσπνκήλα απαζρφιεζεο, ησλ ζηειερψλ ηεο 
Οκάδαο Έξγνπ πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλα παξαδνηέα (Έληππν 4, 
Παξάξηεκα ΗV, ηεο παξνχζαο). 

2. Πίλαθα ζπλνιηθήο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο - αµνηßψλ θαη θφζηνπο εξγαζηψλ 
φισλ  ησλ δξαζηεξηνηήησλ/ελνηήησλ (Έληππν 5, Παξάξηεκα ΗV, ηεο 
παξνχζαο). Ο πίλαθαο απηφο, ζε πεξίπησζε δηαθνξψλ κε ηνπο άιινπο 
πίλαθεο, ππεξηζρχεη ησλ άιισλ πηλάθσλ, γηα ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα 
δεηεζνχλ δηεπθξηλήζεηο. 
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2.2 Όιεο νη ηηκέο ζα είλαη εθθξαζκέλεο ζε Δπξψ. 

2.3 Ωο ζπκβαηηθφ ηίκεκα ηνπ Τπνςεθίνπ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθέξεη, νξίδεηαη 
ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ (σο άλσ Πίλαθαο Δληχπνπ 5, 
Παξαξηήκαηνο ΗV ηεο παξνχζαο), ην νπνίν δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ζε θακηά 
πεξίπησζε ην πνζφ ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Έξγνπ.  

2.4 Ο Τπνςήθηνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ηεθκεξηψζεη ηελ Οηθνλνκηθή ηνπ 
Πξνζθνξά, βαζηδφκελνο ζηα ζηνηρεία ηεο Σερληθήο ηνπ Πξνζθνξάο.  

ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο δχλαηαη λα ζεσξήζεη φηη νη 
παξαπάλσ πίλαθεο δελ ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηεο Πξνθήξπμεο, θαη 
φηη ε πξνζθνξά είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηηκήζεσο, θαη λα ηελ απνξξίςεη ζην 
ζχλνιφ ηεο. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί επίζεο ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο πκκεηέρνληεο 
πξφζζεηα ζηνηρεία γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ εχινγνπ ή κε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, 
νη δε πκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά.  

Πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο δελ πξνθχπηνπλ κε ζαθήλεηα νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ή ε 
ζπλνιηθή ηηκή απνξξίπηνληαη. ε θάζε πεξίπησζε πνπ έλα πνζφ πξνθχπηεη σο 
ζπλάξηεζε άιισλ (θαηφπηλ πξνζζέζεσο, άιιεο καζεκαηηθήο πξάμεσο, εθπηψζεσο, 
θιπ.) θαη ππνινγηζηεί εζθαικέλα ζε θάπνηα πξνζθνξά, ηφηε ιακβάλεηαη ππφςε ην 
πνζφ πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ ζρεηηθή νξζή εθηέιεζε ηεο αληίζηνηρεο καζεκαηηθήο 
πξάμεο ή εθπηψζεσο, θιπ. ε πεξίπησζε φκσο πνπ νη ινγηζηηθέο δηαθνξέο είλαη 
πνιιέο ζε πιήζνο ή ε δηφξζσζή ηνπο επηθέξεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ 
ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ηεο πξνζθνξάο, ηφηε ε πξνζθνξά κπνξεί λα απνξξηθζεί ζην 
ζχλνιφ ηεο. 

2.5 Δάλ νη ηηκέο ελφο Τπνςεθίνπ είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζηελ παξάγξαθν 4.2.3.2 Κεθαιαίνπ Η Μέξνπο Β ηεο παξνχζαο, ή θαηά ηε γλψκε ηεο 
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ είλαη αλαηηηνιφγεηεο, ε Δπηηξνπή ζα θαιέζεη ηνλ Τπνςήθην λα 
ηηο αηηηνινγήζεη θαη αλ απηφο δελ πξνζθέξεη επαξθή αηηηνιφγεζε ζα απνθιεηζηεί απφ 
ηνλ Γηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 55 ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ  (Π.Γ. 
60/2007  άξζξν 52). 

2.6 Οη παξαπάλσ ηηκέο δελ αλαπξνζαξκφδνληαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν θαζ‟ φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο χκβαζεο, αθφκε θαη ζε ελδερφκελε αλάζεζε λέσλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ 
ππεξεζηψλ, δνζέληνο φηη ν Αλάδνρνο ζεσξεί ηνλ θίλδπλν απξφνπηνπ κεηαβνιήο ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ σο ελδερφκελν θαη ηνλ απνδέρεηαη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ πεξηγξάθεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 4.1 θαη 
4.2, Κεθαιαίνπ Η, Μέξνπο Β ηεο παξνχζαο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ αλαιχεηαη, 
πεξαηηέξσ, σο αθνινχζσο. 

 

1. Έιεγρνο Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο- Κξηηεξίσλ Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο 
επηινγήο δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 4.2.1, Κεθάιαην Η, 
Μέξνο Β ηεο παξνχζαο. 

 

1.1 Έιεγρνο Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο 

Ο έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο πνπ νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.3.1 θαη 
2.3.2, Κεθαιαίνπ Η, Μέξνπο Β ηεο παξνχζαο, δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ 
πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ ζηελ παξάγξαθν 4.2.1, Κεθαιαίνπ Η, Μέξνπο Β. 

 

1.2 Έιεγρνο Πιήξσζεο Κξηηεξίσλ Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

Πξνυπφζεζε πνηνηηθήο επηινγήο ησλ Τπνςεθίσλ είλαη, πέξαλ ηεο πξνζήθνπζαο 
χπαξμεο ησλ παξαπάλσ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε εθπιήξσζε ησλ 
παξαθάησ θξηηεξίσλ : 

Α. Κξηηήξην ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ Τπνςεθίνπ: Αλαθνξηθά κε 
ην ζέκα ζα εμεηαζζεί ε εθ κέξνπο ηνπ Πξνζθέξνληα πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλφηεηάο ηνπ, κε βάζε ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην Μέξνο Β, Κεθάιαην Η, παξάγξαθνο 2.3.2.1 ηεο παξνχζαο. 

Β. Κξηηήξην ηερληθήο ηθαλόηεηαο ηνπ Τπνςεθίνπ: Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ζα 
εμεηαζηεί ε εθ κέξνπο ηνπ Πξνζθέξνληα πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ ηερληθήο 
ηθαλφηεηάο ηνπ, κε βάζε ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην 
Μέξνο Β, Κεθάιαην Η,  παξάγξαθνο 2.3.2.2 ηεο παξνχζαο. 

 

2. Αμηνιόγεζε Σερληθήο Πξνζθνξάο 

Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 
4.2.2, Κεθάιαην Η, Μέξνο Β ηεο παξνχζαο. 

2.1 Ζ αμηνιφγεζε ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ ζπλίζηαηαη ζηε βαζκνιφγεζε επί κέξνπο 
νκάδσλ θξηηεξίσλ. Ζ νκάδα θξηηεξίσλ πνπ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο Σερληθήο 
Πξνζθνξάο έρεη ζπληειεζηή βαξύηεηαο 80%.  

2.2 Ζ αμηνιφγεζε βαζίδεηαη ζην θάθειν «ΣΔΥΝΗΚΖ  ΠΡΟΦΟΡΑ» θάζε πξνζθνξάο. 
 
Σα Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο ησλ Σερληθώλ Πξνζθνξώλ πεξηιακβάλνπλ ηηο 
αθφινπζεο δχν Οκάδεο, κε ηνπο αθφινπζνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο: 
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3.  Αμηνιόγεζε  Οηθνλνκηθήο  Πξνζθνξάο 

Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζπλίζηαηαη ζηελ θαηαγξαθή 
ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο θάζε πξνζθνξάο, θαζψο θαη ζηε δηαπίζησζε ηεο αλάγθεο 
παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ αλ ε πξνζθεξφκελε ηηκή θξίλεηαη ηδηαίηεξα ρακειή ζχκθσλα 
κε ηελ παξάγξαθν 4.2.3, Κεθάιαην Η, Μέξνο Β ηεο παξνχζαο. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ιακβάλεηαη ππφςε ην ζπλνιηθφ 
θφζηνο ρσξίο Φ.Π.Α. 

Τπεξεζίεο, εμνπιηζκφο ή ινγηζκηθφ πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ ζα αλαγξάθνληαη 
ζηνπο πίλαθεο πνπ βξίζθνληαη ζην Παξάξηεκα IV κε ηελ έλδεημε "ΥΩΡΗ ΚΟΣΟ " ή 
“ΓΩΡΔΑΝ” ζηε ζηήιε ηηκψλ. ε θάζε πεξίπησζε φκσο πνπ έρεη παξαιεηθζεί ε 
αλαγξαθή ηηκήο, αθφκα θαη αλ δελ ππάξρεη ε έλδεημε "ΥΩΡΗ ΚΟΣΟ " ή “ΓΩΡΔΑΝ” 
ζεσξείηαη φηη νη ππεξεζίεο, ν εμνπιηζκφο ή ην ινγηζκηθφ πξνζθέξνληαη δσξεάλ. 

Α/Α ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΤΝΣΔΛΔΣΔ 
ΒΑΡΤΣΖΣΑ 

 
Aj 

Ο Μ Α Γ Α  Α :  
Μ Δ Θ Ο Γ Ο Λ Ο Γ Η Α  Π Ρ Ο  Δ Γ Γ Η  Ζ   Κ Α Η  

Τ Λ Ο Π Ο Η Ζ  Ζ   Σ Ο Τ  Δ Ρ Γ Ο Τ  

 
ζ1  (55% )                                

Αj1 Καηαλφεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 
Έξγνπ, ζαθήλεηα ηεο πξφηαζεο 

 
10% 

 
Αj2 

Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ Έξγνπ, εξγαιεία 
ππνζηήξημεο ηεο πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο  

 
20% 

 
Aj3 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Έξγνπ  
10% 

 
Aj4 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ παξαδνηέσλ ηνπ Έξγνπ 5% 

 
Aj5 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ Έξγνπ  
5% 

 
Aj6 

Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ 
ππεξεζηψλ 

 
5% 

 
Βj 

Ο Μ Α Γ Α  Β :  
 Υ Ζ Μ Α  Γ Η Ο Η Κ Ζ  Ζ   Σ Ο Τ  Δ Ρ Γ Ο Τ  

 
ζ2  (45% )                                

Bj1 αθήλεηα / πιεξφηεηα απνηχπσζεο ησλ αξκνδηνηήησλ 
θαη θαζεθφλησλ ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ ζε ζρέζε 
κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ (νξγαλφγξακκα, 
πξνηεηλφκελν ζρήκα δηνίθεζεο, αξκνδηφηεηεο, ιεηηνπξγία,  
ξνή εξγαζηψλ, εμεηδίθεπζε ξφισλ) 

 
20% 

Bj2 αθήλεηα / πιεξφηεηα ζχζηεκα ζπλεξγαζίαο θαη 
επηθνηλσλίαο ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα 
αληίζηνηρα φξγαλα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (χζηεκα 
Δμσηεξηθήο Δπηθνηλσλίαο θαη Γηαρείξηζεο) 

 
10% 

Bj3 αθήλεηα / πιεξφηεηα ησλ δξάζεσλ ζπλεξγαζίαο ησλ 
ζηειερψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη ησλ δξάζεσλ 
ζπληνληζκνχ ηνπ Τπεπζχλνπ Έξγνπ γηα ηελ παξνρή 
άκεζσλ ηερληθψλ ιχζεσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 
απαηηήζεηο ηνπ Έξγνπ (χζηεκα Δζσηεξηθήο 
Δπηθνηλσλίαο θαη Γηαρείξηζεο)  

15% 
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3.1 Σν θξηηήξην πνπ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο έρεη 
ζπληειεζηή βαξύηεηαο 20%.  

3.2 Ζ αμηνιφγεζε βαζίδεηαη ζην θάθειν «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ  ΠΡΟΦΟΡΑ» θάζε 
πξνζθνξάο.  

4.  Σειηθή Αμηνιόγεζε 

Καηά ηελ Σειηθή Αμηνιφγεζε, ππνινγίδεηαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ησλ πξνζθνξψλ θαη 
πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηάηαμή ηνπο θαηά θζίλνπζα ηάμε, ιακβαλνκέλσλ ππ‟ φςηλ κέρξη 
δχν (2) δεθαδηθψλ ςεθίσλ, κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν: 
 

Λi = [0,80 * (Βi / Βmax)+ 0,20 * (Kmin/Ki)]*100 
 
φπνπ: 
Βmax  ε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έιαβε ε θαιχηεξε Σερληθή Πξνζθνξά  
Βi ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο i 
Kmin  ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο Πξνζθνξάο κε ηε κηθξφηεξε ηηκή  
Κi ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο Πξνζθνξάο i  

Ωο πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ζεσξείηαη εθείλε πνπ 
ζπγθέληξσζε ηελ κεγαιχηεξε ζπλνιηθή βαζκνινγία, δειαδή ην κεγαιχηεξν Λ. 

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο, πξνθξίλεηαη ε πξνζθνξά κε ην κεγαιχηεξν βαζκφ Σερληθήο 
Πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο θαη ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά, ν Αλάδνρνο 
αλαδεηθλχεηαη κε θιήξσζε.  

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ζηεξηρζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα αλσηέξσ 
θξηηήξηα. Ρεηά εθ λένπ επηζεκαίλεηαη φηη αληηπξνζθνξέο ή ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο 
δελ γίλνληαη δεθηέο ζε θακία θάζε ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ζε θακία πεξίπησζε. ε 
πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο, απηέο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.    

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΗ-ΧΜΗ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I – ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ 
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1. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 
 

ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΤΡΩ 

 

ΔΚΓΟΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ημεπομηνία έκδοζηρ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
Πξνο ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

Γ/λζε 5ε Οηθνλνκηθνχ - Σκήκα Β’ 

Κνισλνχ 2 & Πεηξαηψο 
Αζήλα 

Δγγχεζε καο ππ' αξηζκ. . . . . . . . . . . . γηα επξψ. . . . . . . . . . 
 

αο γλσξίδνπκε φηη εγγπψκεζα πξνο εζάο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο, 
παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο έλζηαζεο ηεο δηδήζεσο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ . . . . . . . . . . . . 

. . γηα ηελ Δηαηξεία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . νδφο . . . . . . . . . . . . . αξηζκ. . . . . . ή ζε πεξίπησζε 

Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο γηα ηελ Δηαηξεία 1) . . . . . . . . . . . . . θαη 2) . . . . . . . . . . . . , αηνκηθά γηα θάζε 
κία απ' απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο 

κειψλ ηεο Έλσζεο πξνκεζεπηψλ, γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην δηαγσληζκφ ηεο . . . . . . . . . . . . . . . . ή 
ηπρφλ επαλάιεςή ηνπ, γηα ηελ πξνκήζεηα . . . . . . . . . . . . . . . . . ., ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξηζκ. . . . . . . . 

. δηαθήξπμή ζαο. 

 
Η παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία απνξξένπζεο 

ππνρξεψζεηο ηεο, θαζ'φιν ην ρξφλν ηεο εθ ηεο πξνζθνξάο δεζκεχζεψο ηεο θαη κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο θαη θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο, ζηελ πεξίπησζε θαηαθχξσζεο 

ηεο πξνκήζεηαο ζε απηήλ. 
 

Σν παξαπάλσ πνζφ βξίζθεηαη ζηε δηάζεζή ζαο, θαη ζα θαηαβιεζεί, νιηθά ή κεξηθά, ρσξίο νπνηαδήπνηε εθ 

κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ βαζίκνπ ή κε ηεο απαηηήζεσο 
ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) κέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

 
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο 

ραξηνζήκνπ. 

 
Η παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ . . . . . . . . . . . . . . . . ή 

(Η παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηε ιήςε έγγξαθεο δήισζήο ζαο φηη έπαςε ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν εθδφζεθε). 
 

(ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ: ΑΝΑΓΡΑΦΔΣΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΓΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΣΑΔΙ ΚΑΣ' ΔΠΙΛΟΓΗ 
Α) 

 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

 
Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπήζεσλ καο, πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, καδί κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο απηήο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη 

θαζνξηζζεί γηα ηελ Σξάπεδά καο. 
 

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΗ-ΧΜΗ



 

84 

 

2. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 

 

ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 
 

ΔΚΓΟΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ημεπομηνία έκδοζηρ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Πξνο ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 
Γ/λζε 5ε Οηθνλνκηθνχ - Σκήκα Β! 

Κνισλνχ 2 & Πεηξαηψο 

Αζήλα 
 

Δγγχεζε καο ππ' αξηζκ. . . . . . . . . . . . γηα επξψ. . . . . . . . . .  
 

Πιεξνθνξεζήθακε φηη ε Δηαηξεία ή ε Έλσζε Δηαηξεηψλ ή ε Κνηλνπξαμία . . . . . . . . . . νδφο.. . . . . . . . . . 

. . . αξ. . . . ζαλ πξνκεζεπηήο πξφθεηηαη λα ζπλάςεη καδί ζαο, ζαλ αγνξαζηέο, ζχκβαζε, πνπ ζα θαιχπηεη 
ηελ πξνκήζεηα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., ζπλνιηθήο αμίαο . . . . . . . . . . . . . . . . . θαη φηη 

ζχκθσλα κε ζρεηηθφ φξν ζηε ζχκβαζε απηή ε εηαηξεία ή ε Έλσζε ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε 
θαιήο εθηέιεζεο, πνζνχ ίζνπ πξνο ην 10% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ δειαδή γηα . . . . . . . . . . . . 
 

Μεηά ηα παξαπάλσ, ε Σξάπεδα . . . . . . . . . . . . παξέρεη ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε ππέξ ηεο εηαηξίαο ή 

ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο ππέξ ησλ Δηαηξεηψλ 1) . . . . . . θαη 2) . . . . . . . αηνκηθά γηα θάζε 
κία απ' απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο 

κειψλ ηεο Έλσζεο Πξνκεζεπηψλ, θαη εγγπάηαη πξνο εζάο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιήησο θαη 

αλεπηθπιάθησο, παξαηηνχκελε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο έλζηαζεο ηεο δηδήζεσο, λα θαηαβάιεη ζε ζαο, κέζα 
ζε ηξεηο (3) εκέξεο, αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ ακθηζβεηήζεηο, αληηξξήζεηο ή ελζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη 

ρσξίο έξεπλα ηνπ βαζίκνπ ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κε απιή δήισζή ζαο φηη ε εηαηξεία παξέβε ή 
παξέιεηςε λα εθπιεξψζεη νπνηνδήπνηε φξν ηεο ζχκβαζεο, θάζε πνζφ πνπ ζα νξίδεηε ζηε δήισζή ζαο 

θαη πνπ δελ ζα μεπεξλά ην νξηδφκελν ζηελ εγγχεζε απηή. 
 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο 
ραξηνζήκνπ. 
 

Η παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ . . . . . . . . . . . . . ή 

(Η παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηε ιήςε έγγξαθεο δήισζήο ζαο φηη έπαςε ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν εθδφζεθε). 
 

(ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ: ΑΝΑΓΡΑΦΔΣΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΓΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΣΑΔΙ ΚΑΣ' 
ΔΠΙΛΟΓΗ Α) 
 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 
 

Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπήζεσλ καο, πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, καδί κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο απηήο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη 
θαζνξηζζεί γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

 
(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή)

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΗ-ΧΜΗ
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3. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ 

 
ΔΓΓΤΗΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ Δ ΔΤΡΩ 

 

ΔΚΓΟΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ημεπομηνία έκδοζηρ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Πξνο ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 
Γ/λζε 5ε Οηθνλνκηθνχ - Σκήκα Β! 

Κνισλνχ 2 & Πεηξαηψο 

Αζήλα 
 

Δγγχεζε καο ππ' αξηζκ. . . . . . . . . . . . γηα επξψ. . . . . . . . . .  
 

αο γλσξίδνπκε φηη εγγπψκεζα πξνο εζάο κε ηελ παξνχζα αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο, 
παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ελζηάζεσο ηεο δηδήζεσο, ππέξ ηεο εηαηξείαο ή ηεο Έλσζεο 

Δηαηξεηψλ ή ηεο Κνηλνπξαμίαο 1) . . . . . . . . . . θαη 2) . . . . . . . . . νδφο . . . . . . . . .αξηζ ........ Σ.Κ 

.........., αηνκηθά γηα θάζε κία απ' απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ 
ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο πξνκεζεπηψλ θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ . . . . . . . . . . . . επξψ 

πιένλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο απηήο πνπ ηπρφλ ζα θαηαινγηζζνχλ ζε βάξνο ηεο εηαηξείαο ππέξ ηεο 
νπνίαο εγγπφκαζηε ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Π.Γ. 118/07 ΚΠΓ, ζην νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη 

ε εγγχεζε καο, γηα ηελ πξνθαηαβνιή ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηεο παξαπάλσ 

εηαηξείαο θαη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζηηο . . . . . . . . . . .  
 

(Απφθαζε αξηζ. ............./.........../ γηα ηελ πξνκήζεηα .......................) 
 

Σν παξαπάλσ πνζφ βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ζαο, ζα θαηαβιεζεί δε ζε ζαο, νιφθιεξν ή ελ κέξεη ρσξίο 
θακηάο απφ κέξνπο καο αληίξξεζεο, ακθηζβήηεζεο ή έλζηαζεο θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ βάζηκνπ ή κε ηεο 

απαίηεζεο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζήο ζαο. 

 
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο 

ραξηνζήκνπ. 
 

Η παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ ..................... ή 
(Η παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηε ιήςε έγγξαθεο δήισζήο ζαο φηη έπαςε ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν εθδφζεθε). 
 

(ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ: ΑΝΑΓΡΑΦΔΣΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΓΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΣΑΔΙ ΚΑΣ' 

ΔΠΙΛΟΓΗ Α). 
 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

 

Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπήζεσλ καο, πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα 
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, καδί κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο απηήο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη 

θαζνξηζζεί γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

 
(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΗ-ΧΜΗ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ        ΔΝΣΤΠΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΗ-ΧΜΗ
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ΔΝΣΤΠΟ 1 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΟΤ 

 

α/α:  Σίηλορ Έπγος  

Όνομα θοπέα (μέλοςρ 

ηηρ Κοινοππαξίαρ) 

Υώπα ςνολική 

Αξία 

ύμβαζηρ 

(Δςπώ) 

Αναλογία ηηρ 

ζύμβαζηρ πος 

εκηελέζηηκε από ηο 

Φοπέα (%) 

Πελάηηρ 

(Αναθέηοςζα Απσή) 

Πποέλεςζη 

Υπημαηοδόηηζηρ 

Ζμεπομηνίερ 

(έναπξηρ/λήξηρ) 

Λοιπά μέλη 

Κοινοππαξίαρ 

(εθόζον ςπάπσοςν) 

… … … … … … … … 

Λεπηομεπήρ πεπιγπαθή ηος έπγος Δίδορ ςπηπεζιών πος παπαζσέθηκαν από ηον Φοπέα 

… 

 

 

 

 

 

 

… 

 

ε περίπηφζη Ένφζης εηαιρειών, ο ανφηέρφ πίνακας ζσμπληρώνεηαι τφριζηά για κάθε μέλος ηης Ένφζης  

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΗ-ΧΜΗ



                                                      

 

ΔΝΣΤΠΟ 2 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ…………….. 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΣΔΛΔΥΟΤ 
ΤΝΑΦΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ  ΜΔ ΣΟ ΔΡΓΟ  

ΥΔΖ 

ΔΡΓΑΗΑ(ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΖ –

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΟΤ) 

       

       

       

       

Τποβάλλεηαι για κάθε έηος τφριζηά, αθορά ηα ηρία ηελεσηαία τρόνια  

 

ε περίπηφζη ένφζης εηαιρειών, ο ανφηέρφ πίνακας ζσμπληρώνεηαι τφριζηά για κάθε μέλος ηης ένφζης τφριζηά και για ηρία τρόνια 

ήηοι ηρείς καηαζηάζεις έκαζηο μέλος  

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΗ-ΧΜΗ
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ΔΝΣΤΠΟ 2.1 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΔ 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ ΣΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΣΩΝ ΔΛΑΥΗΣΩΝ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ 

 

 

 

Α

/

Α 

ΟΝΟΜΑ 

ΣΔΛΔΥΟΤ 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΚΑΗ 

ΑΝΑΓΗΟΡΓΑΝΩΖ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ 

ΓΗΟΗΚΖΖ (ΜΔ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΑ ΔΣΖ) 

ΠΣΤΥΗΟ 

 

 

ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΘΔΖ 

ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 2 ΔΡΓΑ 

>2.000.000 € ΑΘΡΟΗΣΗΚΑ 

ΔΝΣΟ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 

ΓΔΚΑΔΣΗΑ 

       

 

 

     

 

 

 

 

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΗ-ΧΜΗ
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ΔΝΣΤΠΟ 2.2 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΓΔ 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ ΣΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΣΩΝ ΔΛΑΥΗΣΩΝ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ 

 

 

Α

/

Α 

ΟΝΟΜΑ 

ΣΔΛΔΥΟΤ 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ 

ΤΜΜΟΡΦΩΖ (ΜΔ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΑ ΔΣΖ) 
ΠΣΤΥΗΟ 

 

ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΘΔΖ 

ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 2 ΔΡΓΑ 

>2.000.000 € ΑΘΡΟΗΣΗΚΑ 

ΔΝΣΟ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 

ΓΔΚΑΔΣΗΑ 

        

     

 

 

 

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΗ-ΧΜΗ
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ΔΝΣΤΠΟ 2.3 
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΣΔΛΔΥΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΔΥΝΟΓΝΩΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ  

ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ ΣΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΣΩΝ ΔΛΑΥΗΣΩΝ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ  

Α/Α 
ΟΝΟΜΑ 

ΣΔΛΔΥΟΤ 

ΘΔΖ ΣΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΟ ΥΖΜΑ ΣΖ 

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ 

(Μεηαθοπά Σεσνογνυζίαρ, Δπικοινυνία) 

ΠΣΤΥΗΟ 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ ΥΔΓΗΑΜΟ, ΟΡΓΑΝΩΖ 

ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔ 

ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ (ΜΔ 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΑ ΔΣΖ) 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΔ 

ΓΡΑΔΗ ΔΡΓΩΝ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΔΩΝ 

ΚΑΗ  ΜΔΣΑΒΑΖ Δ ΝΔΑ ΓΟΜΖ (ΜΔ 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΑ ΔΣΖ) 

        

        

        

 

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΗ-ΧΜΗ
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ΔΝΣΤΠΟ 2.4 
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΣΔΛΔΥΩΝ ΔΦΟΜ, ΔΗΟΦ, ΜΔΦΟ, ΜΠΤΔ, ΑΠΑΦ 

 ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ ΣΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΣΩΝ ΔΛΑΥΗΣΩΝ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ  

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΣΔΛΔΥΟΤ 

ΘΔΖ ΣΟ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΚΟ ΥΖΜΑ 

ΣΖ 

ΟΜΑΓΑ 

ΔΡΓΟΤ 

(ΔΦΟΜ, 

ΔΗΟΦ, 

ΜΔΦΟ, 

ΜΠΤΔ, 

ΑΠΑΦ) 

ΠΣΤΥΗΟ 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ 

ΥΔΓΗΑΜΟ 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ 

(ΜΔ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΚΑΗ ΣΑ ΔΣΖ) 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ 

ΠΑΣΑΞΖ 

ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ

 (ΜΔ 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΗ 

ΣΑ ΔΣΖ) 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ 

ΔΠΗΣΔΤΞΖ 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ 

ΤΜΜΟΡΦΩΖ

 (ΜΔ 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΗ 

ΣΑ ΔΣΖ) 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ 

ΔΠΗΣΔΤΞΖ 

ΣΟΥΩΝ 

ΔΗΠΡΑΞΖ 

ΟΦΔΗΛΩΝ (ΜΔ 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΗ 

ΣΑ ΔΣΖ) 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΜΔΓΑΛΩΝ ΠΔΛΑΣΩΝ 

(ΜΔ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΗ 

ΣΑ ΔΣΖ) 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ 

ΥΔΓΗΑΜΟ 

ΓΗΑΣΑΤΡΩΣΗΚΩΝ 

ΔΛΔΓΥΩΝ 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ 

ΣΟΗΥΔΗΩΝ (ΜΔ 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΑ 

ΔΣΖ) 

             

             

             

 

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΗ-ΧΜΗ
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ΔΝΣΤΠΟ 2.5 

ΣΔΛΔΥΩΝ ΣΖ ΟΜΑΓΑ ΔΜΠΔΗΡΟΓΝΟΜΩΝΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΝΑΛΤΣΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΣΩΝ ΠΟΤ ΘΑ 

ΑΠΑΥΟΛΖΘΟΤΝ ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΣΔΩΝ & AD HOC  

ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ ΣΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΣΩΝ ΔΛΑΥΗΣΩΝ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ  

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΣΔΛΔΥΟΤ ΠΣΤΥΗΟ 
ΘΔΖ ΣΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΟ 

ΥΖΜΑ ΣΖ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ 

ΔΣΖ 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

ΣΟΜΔΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ, 

ΘΔΜΑΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ, 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΗΓΗΚΑ 

ΔΡΓΑ, ΚΛΠ 

       

        

        

        

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΗ-ΧΜΗ
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ΔΝΣΤΠΟ 3 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΖΜΔΗΩΜΑΣΟ 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ 

 

ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

Δπώνςμο:  Όνομα:  

 

Παηπώνςμο:  Μηηπώνςμο:  

 

Ζμεπομηνία 

Γέννηζηρ: 
__ /__ / ____ Σόπορ Γέννηζηρ:  

 

Σηλέθυνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Γιεύθςνζη Καηοικίαρ:    

    

    

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  

Όνομα Ηδπύμαηορ Σίηλορ Πηςσίος Διδικόηηηα 

Ζμεπομηνία 

Απόκηηζηρ 

Πηςσίος 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΔΛΔΥΟΤ  

(ζηο προηεινόμενο, από ηον 

σπουήθιο Ανάδοτο, ζτήμα διοίκηζης 

Έργοσ) 

 

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΗ-ΧΜΗ



                                                      

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

 

Έπγο Δπγοδόηηρ Θέζη
1
 και Καθήκονηα ζηο Έπγο  

Απαζσόληζη 

ζηο Έπγο 

Πεπίοδορ 

(από - 

έφς) 
Α/Μ 

 

 

  

 

 

__ /__ / 

___ 

- 

__ /__ / 

___ 

 

   __ /__ / 

___ 

- 

__ /__ / 

___ 

 

   __ /__ / 

___ 

- 

__ /__ / 

___ 

 

 

 

  

 

 

 

                                                 
1
 Ως ΘΔΔΙ ενδεικηικά αναθέρονηαι : manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ 

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΗ-ΧΜΗ



                                                      

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ            ΔΝΣΤΠΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
 

 

 
 

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΗ-ΧΜΗ
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ΔΝΣΤΠΟ 3.1 

                                                                      ΓΔ 

  

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΣΔΛΔΥΟΤ 
ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ / 

ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ 

Α/Μ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΗ-ΧΜΗ
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ΔΝΣΤΠΟ 3.2 

                                                                      ΒΓΔ 

  

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΣΔΛΔΥΟΤ 
ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ / 

ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ 

Α/Μ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΗ-ΧΜΗ
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ΔΝΣΤΠΟ 3.3 

ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ Δ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΔΥΝΟΓΝΩΗΑ, ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ,  

ΔΦΟΜ, ΔΗΟΦ, ΜΔΦΟ, ΜΠΤΔ, ΑΠΑΦ, ΑΝΑΛΤΣΔ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΣΔ, ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ  

 

 

  

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΣΔΛΔΥΟΤ 
ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ / 

ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ 

Α/Μ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

ημείφζη:  

ε περίπηφζη Ένφζης εηαιρειών, ο ανφηέρφ πίνακας ζσμπληρώνεηαι τφριζηά για κάθε μέλος ηης 

Ένφζης 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΗ-ΧΜΗ
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           ΔΝΣΤΠΟ 3.4 

ΟΜΑΓΑ ΔΜΠΔΗΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ 

  

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΣΔΛΔΥΟΤ 
ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ / 

ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ 

Α/Μ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΗ-ΧΜΗ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV        ΔΝΣΤΠΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΗ-ΧΜΗ
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ΔΝΣΤΠΟ 4 
ΠΗΝΑΚΑ ΤΝΟΛΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ – ΑΜΟΗΒΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΥΡΔΩΝΟΝΣΑΗ ΜΔ 

ΑΝΘΡΩΠΟΜΖΝΔ (ΓΔ, ΒΓΔ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΔΥΝΟΓΝΩΗΑ, ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ,  ΔΦΟΜ, ΔΗΟΦ, ΜΔΦΟ, ΜΠΤΔ, ΑΠΑΦ,) 
 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑ 

ΣΔΛΔΥΟΤ 
ΘΔΗ ΣΟ 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΟ ΥΗΜΑ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

 
ΠΛΗΘΟ Α/Μ 

ΣΙΜΗ Α/Μ 
(σωπίρ ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

(ΥΩΡΙ ΦΠΑ) 

ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΑΠΑΥΟΛΗΗ (ΜΔ 

ΦΠΑ) 

   ΓΔ  15      
   ΒΓΔ  7,5      
   ΔΦΟΜ  15      
           
           
   ΔΙΟΦ  22,5      
           
           
   ΜΔΦΟ  30      
          
           
   ΜΠΤΔ  15      
          
           
   ΑΠΑΦ  22,5      
          
           
   Μεταυοπά 

Σεσνογνωσίαρ 

 
7,5 

     

          
           
   Δπικοινωνία  7,5      
          
           
   ύμβοςλοι 

(Δμπειπογνώμονερ) 

 
24 

     

          

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΗ-ΧΜΗ
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  Αναλςτέρ - 

Ππογπαμματιστέρ 

 
15 

     

           
   Γπαμματειακή 

Τποστήπιξη 

 
30 

     

          

           

         

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 211,5  
  

 

 

ημείφζη: ε περίπηφζη Ένφζης εηαιρειών, ο ανφηέρφ πίνακας ζσμπληρώνεηαι τφριζηά για κάθε μέλος ηης Ένφζης 

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΗ-ΧΜΗ
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ΔΝΣΤΠΟ 5 / ΤΝΟΛΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΣΔΛΔΥΟΤ 
ΘΔΗ ΣΟ 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΟ 
ΥΗΜΑ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

 
ΠΛΗΘΟ 

Α/Μ 

ΣΙΜΗ Α/Μ 
(ΥΩΡΙ ΦΠΑ) 

 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
 (ΥΩΡΙ ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

 (ΜΔ ΦΠΑ) 

   ΓΔ  15       

   ΒΓΔ  7,5       

   ΔΦΟΜ  15       

            

            

   ΔΙΟΦ  22,5       

            

            

   ΜΔΦΟ  30       

           

            

   ΜΠΤΔ  15       

           

            

   ΑΠΑΦ  22,5       

           

            

   Μεταυοπά 
Σεσνογνωσίαρ 

 
7,5 

      

           

            

   Δπικοινωνία  7,5       

           

            

   ύμβοςλοι 
(εμπειπογνώμονερ) 

 
24 

      

            

           

           

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΗ-ΧΜΗ
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Α/Α ΟΝΟΜΑ ΣΔΛΔΥΟΤ 
ΘΔΗ ΣΟ 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΟ 
ΥΗΜΑ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

 
ΠΛΗΘΟ 

Α/Μ 

ΣΙΜΗ Α/Μ 
(ΥΩΡΙ ΦΠΑ) 

 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
 (ΥΩΡΙ ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

 (ΜΔ ΦΠΑ) 

           

           

  Αναλςτέρ - 
Ππογπαμματιστέρ 

 
15 

      

            

   Γπαμματειακή 
Τποστήπιξη 

 
30 

      

           

           

Δνέπγειερ Πποβολήρ και Γημοσιότηταρ 

Γιαυημιστικά spots 3     

Γελτία Σύπος 15     

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    

 

Με ποινή αποκλειζμού, ο ςποτήθιορ Ανάδοσορ δεζμεύεηαι με ηην πποζθοπά ηος όηι, η πποζθεπόμενη ανθπυποπποζπάθεια για ηην ςλοποίηζη ηος Έπγος (εκηόρ αςηήρ πος αθοπά ηοςρ 

ειδικούρ εμπειπογνώμονερ) θα είναι με θςζική παποςζία ζηοςρ σώποςρ ηος Φοπέα. 

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΗ-ΧΜΗ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V        ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΗ-ΧΜΗ



 

 
ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 
ΜΔΣΑΞΤ 

 
ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
ΚΑΙ 

 
[ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ] 

 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

«ύμβοςλορ για ηην εθαπμογή μέηπυν πάηαξηρ ηηρ γενικεςμένηρ 
θοποδιαθςγήρ και επίηεςξηρ βιώζιμηρ θοπολογικήρ ζςμμόπθυζηρ» 

ΣΟ ΔΡΓΟ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΔΗΣΑΗ  

ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ  
ΚΑΗ ΑΠΟ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ  

 
 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

 

 
ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ 
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ΤΜΒΑΗ ΤΠ. ΑΡΙΘ. [ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΒΑΗ] 
«ύμβοςλορ για ηην εθαπμογή μέηπυν πάηαξηρ ηηρ 
γενικεςμένηρ θοποδιαθςγήρ και επίηεςξηρ βιώζιμηρ 

θοπολογικήρ ζςμμόπθυζηρ» 
 

ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ [ΗΜΔΡ/ΝIΑ] [ΜΗΝΑ] ηνπ έηνπο 2008, [ΗΜΔΡΑ] νη 
πην θάησ ζπκβαιιφκελνη: 
Αθενόρ 
Σν Διιεληθφ Γεκφζην, λνκίκσο εθπξνζσπνχκελν απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα 
Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, θ. Γηνκήδε πηλέιιε, θαινχκελν εθεμήο ζηελ 
παξνχζα ζχκβαζε δηά ηεο ζπληεηκεκέλεο ιέμεσο «ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ» ράξηλ ηνπ 
νπνίνπ θαηαξηίδεηαη ε παξνχζα ζχκβαζε χζηεξα απφ ηελ [ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΧΣ. 
ΑΠΟΦΑΗ] απφθαζε θαηαθχξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλνηθηήο 
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ πξνθεξχρζεθε κε ηελ Γ5 1094274 ΔΞ 

2011/5.7.2011  επαλαιεπηηθή Γηαθήξπμε. 
και αθεηέπος 
Η αλψλπκε εηαηξεία [ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ] πνπ εδξεχεη ζηελ [ΔΓΡΑ], 
[Γ/ΝΗ - ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΟ ΚΧΓΙΚΑ], έρεη αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ 
[Α.Φ.Μ. ΑΝΑΓΟΥΟΤ] ππάγεηαη ζηε [Γ.Ο.Τ. ΑΝΑΓΟΥΟΤ] θαη εθπξνζσπείηαη 
λφκηκα απφ ηνλ [ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΝΟΜΙΜΟΤ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ] ζχκθσλα κε 
ην [ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ] πξαθηηθφ ηνπ δηνηθεηηθνχ ηεο ζπκβνπιίνπ [Φ.Δ.Κ. 
ΓΗΜΟΙΔΤΔΧ η. Α.Δ. & Δ.Π.Δ.] ε νπνία απνθαιείηαη ζην εμήο 
«ΑΝΑΓΟΥΟ», 
[ή Η έλσζε ησλ εηαηξεηψλ ε νπνία απνηειείηαη απφ ηηο θάησζη εηαηξείεο: 

1. Η αλψλπκε εηαηξεία [ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ] πνπ εδξεχεη [ΔΓΡΑ], [Γ/ΝΗ 

- ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΟ ΚΧΓΙΚΑ], έρεη αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ [Α.Φ.Μ. 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ], ππάγεηαη ζηε [Γ.Ο.Τ. ΑΝΑΓΟΥΟΤ] θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα 

απφ ηνλ [ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΝΟΜΙΜΟΤ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ] ζχκθσλα κε ην 

[ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ] πξαθηηθφ ηνπ δηνηθεηηθνχ ηεο ζπκβνπιίνπ [Φ.Δ.Κ. 

ΓΗΜΟΙΔΤΔΧ η. Α.Δ. & Δ.Π.Δ.] 

2. Η αλψλπκε εηαηξεία [ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ] πνπ εδξεχεη [ΔΓΡΑ], [Γ/ΝΗ 

- ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΟ ΚΧΓΙΚΑ], έρεη αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ [Α.Φ.Μ. 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ], ππάγεηαη ζηε [Γ.Ο.Τ. ΑΝΑΓΟΥΟΤ] θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα 

απφ ηνλ [ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΝΟΜΙΜΟΤ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ] ζχκθσλα κε ην 

[ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ] πξαθηηθφ ηνπ δηνηθεηηθνχ ηεο ζπκβνπιίνπ [Φ.Δ.Κ. 

ΓΗΜΟΙΔΤΔΧ η. Α.Δ. & Δ.Π.Δ.] 

θαη εθπξνζσπείηαη (ε Έλσζε ή Κνηλνπξαμία Δηαηξεηψλ) λφκηκα απφ ηνλ 
[ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΝΟΜΙΜΟΤ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ], δπλάκεη ηνπ [ΑΡΙΘΜΟ 
ΠΡΑΞΗ] πκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ ζχζηαζεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο ηνπ 
πκβνιαηνγξάθνπ [ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΤΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΤ] θαη ε νπνία (ε 
Έλσζε ή Κνηλνπξαμία Δηαηξεηψλ) απνθαιείηαη ζην εμήο «ΑΝΑΓΟΥΟ»,] 
 
ζςμθώνηζαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκηά ηα ακόλοςθα: 
χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ν ΑΝΑΓΟΥΟ 
αλαιακβάλεη ζην πιαίζην ηεο ζχκβαζεο απηήο ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ 
«ύμβοςλορ για ηην εθαπμογή μέηπυν πάηαξηρ ηηρ γενικεςμένηρ 

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΗ-ΧΜΗ



ελίδα V από ΥXΙ 

θοποδιαθςγήρ και επίηεςξηρ βιώζιμηρ θοπολογικήρ ζςμμόπθυζηρ». 
Σν Έξγν πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηα άξζξα πνπ αθνινπζνχλ, θαζψο θαη ζηα 
Παξαξηήκαηα Ι έσο IV πνπ επηζπλάπηνληαη θαη ηα νπνία απνηεινχλ 
αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΗ-ΧΜΗ



ελίδα VI από ΥXΙ 

 

ΑΡΘΡΟ  1 -  ΟΡΙΜΟΙ  

Οη αθφινπζνη φξνη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ΤΜΒΑΗ 
θαη έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ παξαηίζεηαη αληίζηνηρα ζηνλ θαζέλα: 

ΑΝΑΓΟΥΟ: Ο πξνζθέξσλ ππεξεζίεο (ή νη πξνζθέξνληεο ζε πεξίπησζε 
Έλσζεο Δηαηξηψλ ή Κνηλνπξαμίαο) πνπ ππνγξάθεη ηε ΤΜΒΑΗ θαη ζα 
εθηειέζεη ην ΔΡΓΟ. 

ΓΓΠ: Η Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθψλ, ε νπνία ελεξγεί σο Φνξέαο Τινπνίεζεο ηνπ ΔΡΓΟΤ, φπσο 
εθπξνζσπείηαη λνκίκσο. 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Σν ππ΄αξηζκ. Γ5 1094274 ΔΞ 2011/5.7.2011 ηεχρνο ησλ 

πξνδηαγξαθψλ πνπ πεξηέρεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο δηελεξγήζεθε ν δεκφζηνο δηαγσληζκφο. 

ΔΚΠΡΟΩΠΟ: Σν πξφζσπν πνπ ν ΑΝΑΓΟΥΟ κε έγγξαθε δήισζή ηνπ, 
ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ 
(νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, θιπ) 
νξίδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηνπ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ κε απηφλ. 

ΔΠΠΔ: Η Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ ΔΡΓΟΤ, φπσο απηή 
ζα νξηζζεί κε Τπνπξγηθή Απφθαζε. 

ΔΡΓΑΙΜΔ ΗΜΔΡΔ (ΔΜ): Οη εξγάζηκεο εκέξεο ζε κεληαία βάζε. 

ΔΡΓΟ: Σν ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζα παξάζρεη, φπσο απηέο 
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα ΤΜΒΑΗ. 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ: Όια ηα ελδηάκεζα ή ηειηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ ν 
ΑΝΑΓΟΥΟ ζα παξαδψζεη ζην ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ζαλ απνηέιεζκα ηεο εθηέιεζεο 
ηεο ΤΜΒΑΗ. 

ΠΡΟΦΟΡΑ: Η Σερληθή θαη Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ πξνο ην 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ. 

ΤΜΒΑΗ: Η ζπκθσλία πνπ ππνγξάθεηαη γηα ην ζχλνιν ηνπ ΔΡΓΟΤ κεηαμχ 
ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ θαη ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ηνπ 
ΔΡΓΟΤ, πνπ έρεη επηιεγεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ΔΡΓΟΤ. Πεξηιακβάλεη φια ηα 
λνκηθά, ηερληθά, εκπνξηθά θαη άιια θείκελα θαη αιιεινγξαθία φπνπ κπνξεί λα 
γίλεη παξαπνκπή γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ 
κεξψλ. 

ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ: Η ζπλνιηθή ηηκή ζηελ νπνία θαηαθπξψζεθε ην 
ΔΡΓΟ. 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, φπσο εθπξνζσπείηαη λνκίκσο, απφ 
ηνλ Τπνπξγφ, θαη θαηά πεξίπησζε (α) ε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ (Γ5), Β΄ 
Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, Κνισλνχ 2, 101 10 ΑΘΗΝΑ θαη (β) ε ΓΓΠ ή ε 
Γηεχζπλζε ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ πνπ θαη΄ αξκνδηφηεηα ζρεηίδεηαη κε ην ππφ 
εθηέιεζε ΔΡΓΟ. 

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΗ-ΧΜΗ



ελίδα VII από ΥXΙ 

ΔΝΟΣΗΣΔ ΔΡΓΑΙΑ: Οη ελφηεηεο εξγαζίαο ηνπ ΔΡΓΟΤ φπσο απηέο 
πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ ηεο παξνχζαο ΤΜΒΑΗ ζε ζπλδπαζκφ 
κε ηελ ΠΡΟΦΟΡΑ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ. 

ΑΡΘΡΟ  2 -  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ  

2.1 Με ηελ παξνχζα, ην ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ αλαζέηεη θαη ν ΑΝΑΓΟΥΟ 
αλαιακβάλεη, έλαληη ηεο ακνηβήο πνπ αλαθέξεηαη πην θάησ ζηελ 
παξνχζα (ΑΡΘΡΟ  6 -) ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «ύμβοςλορ για ηην 
εθαπμογή μέηπυν πάηαξηρ ηηρ γενικεςμένηρ θοποδιαθςγήρ και 
επίηεςξηρ βιώζιμηρ θοπολογικήρ ζςμμόπθυζηρ», ζην εμήο ΔΡΓΟ. 
Σν ΔΡΓΟ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηελ ΠΡΟΦΟΡΑ ηνπ 
ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο ππ’ αξηζκ. Γ5 1094274 ΔΞ 
2011/5.7.2011 ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ θαη ηεο ππ’ αξηζκ. 
[ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΧΣ.] απφθαζεο θαηαθχξσζεο ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ. 

2.2 Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ΤΜΒΑΗ είλαη ε ππνζηήξημε ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηεο ad hoc δνκήο έρεη δεκηνπξγήζεη ην Τπ. Οηθνλνκηθψλ γηα 
ηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ε ζπκβνιή ζηελ επίηεπμε 
πνζνηηθνπνηεκέλσλ ζηφρσλ κέζσ ηεο παξνρήο εμεηδηθεπκέλσλ 
ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ.  

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ ν χκβνπινο: 

o Θα εμεηδηθεχζεη ηελ νξγάλσζε θαη ηα εξγαιεία πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηεο πξναλαθεξζείζαο ad hoc δνκήο 
γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ πέληε Θεκαηηθψλ Δλνηήησλ θαη ζα 
ππνζηεξίμεη ηελ εθαξκνγή ηνπο θαηά ηξφπν απνηειεζκαηηθφ θαη 
απνδνηηθφ, εμαζθαιίδνληαο ηελ πνηφηεηα ησλ Γξάζεσλ θαη 
πξνπαληφο ηελ επίηεπμε ησλ επηδησθφκελσλ απνηειεζκάησλ. 

o Θα κεηαθέξεη ηελ ηερλνγλσζία ηνπ ζρεηηθά κε ηα αληηθείκελα ηνπ 
Έξγνπ ζηα ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ.  

o Θα ππνζηεξίμεη ηελ επηθνηλσληαθή πνιηηηθή εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ 
Γξάζεο. 

Αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηελ ad hoc δνκή θαη νη φξνη ηεο πινπνίεζεο ηνπ 
Έξγνπ ηνπ πκβνχινπ παξνπζηάδνληαη ζην Παξάηεκα Η ηεο παξνχζεο. 

2.3 Σν ΔΡΓΟ ζα πινπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηα 
Παξαξηήκαηα Ι έσο IV ηεο παξνχζαο, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην 
ηκήκα απηήο. 

ΑΡΘΡΟ  3 -  ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ –  ΥΡΟΝΟ 

ΠΑΡΑΓΟΗ  

3.1 Η ζπλνιηθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ΔΡΓΟΤ νξίδεηαη ζε 15 κήλεο.  
3.2 Χο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ ΔΡΓΟΤ νξίδεηαη ε 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ΤΜΒΑΗ. 
3.3 Η νινθιήξσζε θαη παξάδνζε ηνπ ΔΡΓΟΤ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε 

ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ 
ηεο παξνχζαο ΤΜΒΑΗ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΗ-ΧΜΗ



ελίδα VIII από ΥXΙ 

3.4 Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ΔΡΓΟΤ ην ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ δηθαηνχηαη λα 
θάλεη αιιαγέο ηνπ παξαπάλσ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ζηνπο ΥΧΡΟΤ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ρσξίο θακία επηβάξπλζε, εθφζνλ νη αιιαγέο απηέο δελ 
θαζηζηνχλ αλέθηθηε ηε ζπκθσλεκέλε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
νινθιήξσζεο θαη παξάδνζεο ηνπ ΔΡΓΟΤ απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ. 

ΑΡΘΡΟ  4 -  ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  

4.1 Γηα ηελ επηηπρή δηνίθεζε θαη πινπνίεζε ηνπ ΔΡΓΟΤ απαηηείηαη ζηελή 
ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζκφο εξγαζηψλ κεηαμχ ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ θαη ηνπ 
ΑΝΑΓΟΥΟΤ κε ζηφρν: 

 Σελ νξγάλσζε ησλ νκάδσλ πνπ ζα πινπνηήζνπλ ην ΔΡΓΟ. 

 Σνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ επηθνηλσλίαο. 

 Σελ απξφζθνπηε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο. 

 Σνλ θαζνξηζκφ ησλ θέληξσλ θαη δηαδηθαζηψλ ιήςεο απνθάζεσλ. 

 Σελ κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο. 

 Σελ νκαιή επηθνηλσλία ρξεζηψλ θαη ινηπψλ εκπιεθνκέλσλ πξνο 

επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη πξνψζεζε ιχζεσλ απφ ηνπο ρξήζηεο 

θαη αληίζηξνθα. 

Γηα ηελ δηαρείξηζε θαη δηνίθεζε ηνπ ΔΡΓΟΤ απφ πιεπξάο ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ 
ζα νξηζηεί Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο & Παξαιαβήο Έξγνπ (ΔΠΠΔ). 

4.2 Σν ζρήκα δηνίθεζεο ηνπ ΔΡΓΟΤ πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ ηεο 
παξνχζαο ΤΜΒΑΗ πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

ΑΡΘΡΟ  5 -  ΠΑΡΑΓΟΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΓΟΣΔΩΝ  

5.1 Οη δηαδηθαζίεο παξάδνζεο θαη παξαιαβήο ηνπ ΔΡΓΟΤ γίλνληαη ζχκθσλα 
κε ην ππάξρνλ λνκηθφ πιαίζην δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηελ 
ΔΠΠΔ, ε νπνία ζα ζπγθξνηεζεί κε απφθαζε ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ θαη ζα 
θνηλνπνηεζεί ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ. 

5.2 Ο ΑΝΑΓΟΥΟ νθείιεη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηελ ΔΠΠΔ ζρεηηθά κε 
ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ εθάζηνηε ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ, ζχκθσλα κε 
ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην 
Παξάξηεκα ΙΙΙ ηεο παξνχζαο ΤΜΒΑΗ, πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ 
ζρεηηθή θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηνπ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ απηνχ. 

5.3 Η παξάδνζε ηνπ ΔΡΓΟΤ απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ θαη ε παξαιαβή ηνπ ΔΡΓΟΤ 
απφ ηελ ΔΠΠΔ, γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα 
πινπνίεζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηεο ΤΜΒΑΗ. 

5.4 Η ΔΠΠΔ δηθαηνχηαη λα εηζεγείηαη πξνο ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα 
Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, κε φζεο εζσηεξηθέο αιιαγέο θξίλεη 
απαξαίηεηεο θάζε θνξά, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
πινπνίεζεο ησλ παξαδνηέσλ, εθφζνλ δελ θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ 
παξάδνζε ησλ θάζεσλ ηνπ Έξγνπ κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηε χκβαζε, ελεκεξψλνληαο, κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ 
Γεληθνχ Γξακκαηέα Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, εγγξάθσο ηνλ 

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΗ-ΧΜΗ
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Αλάδνρν δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ πξψηε αιιαγή, ν δε Αλάδνρνο 
νθείιεη λα πινπνηεί θάζε θνξά ην ηξνπνπνηεκέλν ρξνλνδηάγξακκα ρσξίο 
επηπιένλ ακνηβή. 

5.5 Γηα ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζε φηη αθνξά ηα παξαδνηέα κειεηψλ, 
αλαθνξψλ θαη ινηπνχ ηεθκεξησηηθνχ πιηθνχ, ε ΔΠΠΔ αμηνινγεί ην βαζκφ 
ηθαλνπνίεζεο ησλ παξαθάησ ειάρηζησλ θξηηεξίσλ: 

 Πληπόηηηα: Σν παξαδνηέν πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο πηπρέο ηνπ 

ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν έρεη ζπληαρζεί θαη εηδηθφηεξα λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη γηα απηφ απφ ηηο 

ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ, λα ζπκπεξηιακβάλεη δε 

αλάιπζε ζηνλ άμνλα fulfill the requirements. 

 Σεκμηπίυζη: Σν παξαδνηέν πξέπεη λα είλαη αμηφπηζην θαη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε 

ηεθκεξησκέλα ζηνηρεία, λα αθνινπζεί ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε θαη λα 

εμεγείηαη κε ζαθήλεηα. 

 σεηικόηηηα: ην παξαδνηέν πξέπεη λα δηαπξαγκαηεχεηαη 

αληηθείκελα ζπλαθή ηνπ ελνηνινγηθνχ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ. Πξέπεη λα 

είλαη ζπκβαηφ κε ηα ππφινηπα παξαδνηέα ηνπ Έξγνπ θαη λα 

αληηκεησπίδεη ηα πξνο κειέηε ζηνηρεία ζην απαηηνχκελν θαηά 

πεξίπησζε δηεπξπκέλν πεξηβάιινλ. 

 Δμβάθςνζη: ην παξαδνηέν πξέπεη λα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζε 

βάζνο αλάινγν κε ην ζθνπφ ηνπ. 

 ςνέπεια υρ ππορ ηον ζσεδιαζμό: ην παξαδνηέν πξέπεη λα 

νινθιεξψλεηαη κε βάζε ηνλ ζρεδηαζκφ (ρξφλνπ, θφζηνπο, πφξσλ, 

πνηφηεηαο) 

5.6 Η δηαδηθαζία παξαιαβήο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ ηεο ΤΜΒΑΗ  

5.7 ε πεξίπησζε πνπ ε δηαδηθαζία παξαιαβήο απνβεί άθαξπε:  

 ην Τπνπξγείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίπηεη λνκίκσο ην 

παξαδνηέν, αλ απηφ παξνπζηάδεη παξεθθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην Τπνπξγείν. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ΔΠΠΔ 

ζπληάζζεη ππυηόκολλο απόππιτηρ ηος μη ΑΠΟΓΔΚΣΟΤ 

παπαδοηέος θη εθαξκφδνληαη νη πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο απφ ην 

άξζξν 27 ηνπ Π.Γ. 118/07, ή 

 εάλ δηαπηζησζεί απφ ηελ ΔΠΠΔ φηη ζην παξαδνηέν ππάξρνπλ 

παξεθθιίζεηο πνπ θξίλνληαη φκσο απφ ηελ ΔΠΠΔ επνπζηψδεηο, 

κπνξεί λα γίλεη παξαιαβή απηνχ κε έκπηυζη επί ηηρ αμοιβήρ ηνπ 

Αλαδφρνπ. ηελ πεξίπησζε απηή νη ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο ηεο 

ΔΠΠΔ αλαγξάθνληαη ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο θαζψο 

θαη ε πξφηαζή ηεο γηα ηελ έθπησζε. Σο ππυηόκολλο αςηό 

ππέπει να εγκπιθεί με έκδοζη ζσεηικήρ απόθαζηρ από ηο 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ Π.Γ. 118/07. 

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΗ-ΧΜΗ
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 Η δηαδηθαζία παξαιαβήο νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε αληίζηνηρνπ 

πξσηνθφιινπ απφ ηελ ΔΠΠΔ. Αλ παξέιζεη ην παξαπάλσ ρξνληθφ 

δηάζηεκα ησλ δεθαπέληε (15) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε 

ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο ηνπ παξαδνηένπ, ρσξίο ε ΔΠΠΔ λα 

θνηλνπνηήζεηο ηηο παξαηεξήζεηο ηεο ζηνλ αλάδνρν ή λα ζπληάμεη ην 

πξνβιεπφκελν πξσηφθνιιν, ην παξαδνηέν ζεσξείηαη, φηη έρεη 

παξαιεθζεί απηνδίθαηα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 28 ηνπ Π.Γ. 

118/07. 

5.8 Η νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ΔΡΓΟΤ ζα γίλεη ζην ηέινο ηνπ ΔΡΓΟΤ, κε ηελ 
πξνυπφζεζε ηεο απνδνρήο φισλ ησλ ελδηάκεζσλ παξαδνηέσλ θαη ηεο 
επηηπρνχο πινπνίεζεο φισλ ησλ δξάζεσλ εθπαίδεπζεο, 
επαηζζεηνπνίεζεο/ελεκέξσζεο. 

ΑΡΘΡΟ  6 -  ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ  

6.1 Σν ζπλνιηθφ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 
ΔΡΓΟΤ ηεο παξνχζαο ΤΜΒΑΗ αλέξρεηαη ζε Δπξψ [ΟΛΟΓΡΑΦΧ] θαη 
ιεπηά [ΟΛΟΓΡΑΦΧ]. [ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΧ €], πιένλ ΦΠΑ 23% Δπξψ 
[ΟΛΟΓΡΑΦΧ] θαη ιεπηά [ΟΛΟΓΡΑΦΧ], [ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΧ €], ήηνη 
ζπλνιηθά Δπξψ [ΟΛΟΓΡΑΦΧ] θαη ιεπηά [ΟΛΟΓΡΑΦΧ], [ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΧ 
€], θαη αλαιχεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο 
απφ ηε ΑΔ 051/8, θσδηθφο Έξγνπ 2010Δ05180009 

6.2 Ο ΑΝΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηεο ΤΜΒΑΗ ζεσξψληαο ην 
ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα επαξθέο, λφκηκν θαη εχινγν γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο. ην ηίκεκα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη 
ελδερφκελεο ακνηβέο ηξίησλ θαζψο θαη νη δαπάλεο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ γηα 
ηελ εθηέιεζε ηνπ ΔΡΓΟΤ, ρσξίο θακία πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηνπ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ.  

6.3 Η αλαιπηηθή θαηάζηαζε θφζηνπο αλά είδνο / ππεξεζία παξνπζηάδεηαη 
ζην Παξάξηεκα IV ηεο παξνχζαο ΤΜΒΑΗ σο εληαίν θαη αλαπφζπαζην 
κέξνο απηήο. 

ΑΡΘΡΟ  7 -  ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ  

7.1 Η ακνηβή ζα θαηαβιεζεί ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
Παξάξηεκα IV ηεο παξνχζαο θαη ηελ ΠΡΟΦΟΡΑ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ. 

7.2 Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ ΔΡΓΟΤ ζα γίλεη ζε επξψ, κε ρξεκαηηθφ 
έληαικα πξνπιεξσκήο ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ [Ή ΣΟΤ ΝΟΜΙΜΟΤ 
ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΔΝΧΗ/ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ], κε ηελ 
απαξαίηεηε πξνζθφκηζε φισλ ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο, 
θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο 
αξκφδηεο Τπεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, θαη ζε 
ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα 
έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ, ζε βάξνο ηνπ 

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΗ-ΧΜΗ
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Πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, θσδηθφο έξγνπ 
2010Δ05180009 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. 

7.3 Δπί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ ΔΡΓΟΤ δελ επηβάιινληαη θξαηήζεηο. 
7.4 Απφ ηελ πιεξσκή παξαθξαηνχληαη νη ηπρφλ πνηληθέο ξήηξεο - εθπηψζεηο 

ηνπ άξζξνπ 16, νη ηφθνη πξνθαηαβνιήο θαζψο θαη απφ ηελ θαζαξή αμία 
ησλ παξαζηαηηθψλ παξαθξαηείηαη θφξνο 4% γηα πξνκήζεηα αγαζψλ, 
θφξνο 8% γηα ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 2238/94 (ΦΔΚ 151/Α/94). 

7.5 Πέξαλ ηνπ ΤΜΒΑΣΙΚΟΤ ΣΙΜΗΜΑΣΟ ν ΑΝΑΓΟΥΟ δελ έρεη θακία 
απαίηεζε θαηά ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ γηα δαπάλεο ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνίεζε 
θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ΔΡΓΟΤ ή εμ αθνξκήο απηνχ. 

ΑΡΘΡΟ  8 -  ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ - ΠΡΟΘΗΚΔ  

8.1 Οη φξνη ηεο παξνχζαο ΤΜΒΑΗ ηξνπνπνηνχληαη, εθφζνλ ην 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ θξίλεη απηφ απαξαίηεην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε 
ζπκθσλήζνπλ εγγξάθσο πξνο ηνχην. 

8.2 Σν ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ κπνξεί νπνηεδήπνηε κέζα ζηα φξηα ηεο ΤΜΒΑΗ λα 
επηρεηξήζεη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ζε κέξνο ηνπ ΔΡΓΟΤ, εθφζνλ 
έρνπλ εμαζθαιηζζεί νη απαηηνχκελεο ζρεηηθέο εγθξίζεηο. 

8.3 Αλ ε νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ζπλεπάγεηαη αχμεζε ή κείσζε ηεο 
δαπάλεο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ΔΡΓΟΤ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ, 
εθφζνλ απνδείμεη ηα ζρεηηθά πνζά θαη κεηά απφ ηελ έγθξηζε απηψλ απφ 
ην ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ, αιιάδεη ην ζπκθσλεκέλν ηίκεκα θαηά ην ζχλνιν απηήο 
ηεο αχμεζεο ή κείσζεο θαη ιακβάλεη ηφζε κεηάζεζε γηα ηελ 
απνπεξάησζε ηνπ ΔΡΓΟΤ φζε απνδεηθλχεη ν ΑΝΑΓΟΥΟ θαη απνδέρεηαη 
ην ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ φηη απαηηείηαη ιφγσ ηεο ηξνπνπνίεζεο. 

ΑΡΘΡΟ  9 -  ΔΓΓΤΗΔΙ  

9.1 Γηα ηελ αλάιεςε ηεο πξνθαηαβνιήο 30% επί ηνπ ΤΜΒΑΣΙΚΟΤ 
ΣΙΜΗΜΑΣΟ ηνπ ΔΡΓΟΤ  (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ 
αληηζηνηρεί ζηηο ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο) ν ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη ηζφπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή κε ρξφλν 
ηζρχνο κεγαιχηεξν θαηά δχν (2) κήλεο απφ ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ 
ρξφλν νινθιήξσζεο ηνπ ΔΡΓΟΤ. Η παξαπάλσ εγγπεηηθή επηζηνιή 
απνδεζκεχεηαη εμ νινθιήξνπ κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ 
ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ παξαζρεζεί εληφο ηνπ ηειηθά δηακνξθσκέλνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο.  

9.2 Ο ΑΝΑΓΟΥΟ θαηέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. [ΑΡΙΘΜΟ ΔΚΓΟΗ 
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ] εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο [ΔΠΧΝΤΜΙΑ 
ΔΓΓΤΗΣΡΙΑ] Σξάπεδαο ζπλνιηθνχ πνζνχ Δπξψ [ΟΛΟΓΡΑΦΧ] θαη 
[ΟΛΟΓΡΑΦΧ] ιεπηψλ [ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΧ €] πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 10% 
ηνπ ΤΜΒΑΣΙΚΟΤ ΣΙΜΗΜΑΣΟ ηνπ ΔΡΓΟΤ ρσξίο Φ.Π.Α. γηα ηελ θαιή 
θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ΤΜΒΑΗ κε ρξφλν ηζρχνο 
κεγαιχηεξν θαηά δχν (2) κήλεο απφ ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν 
νινθιήξσζεο ηνπ ΔΡΓΟΤ. 

9.3 ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο έρεη επηιέμεη ηξφπν πιεξσκήο πνπ 
πξνβιέπεη ηκεκαηηθέο πιεξσκέο ηφηε ε Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ 
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φξσλ ηεο ΤΜΒΑΗ θαη ε Δγγχεζε πξνθαηαβνιήο απνδεζκεχνληαη 
ζηαδηαθά θαηά ην πνζνζηφ ηεο αληίζηνηρεο ηκεκαηηθήο πιεξσκήο θαη 
ρνξεγνχληαη λέεο απνκεησκέλεο. 

9.4 Η Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ΤΜΒΑΗ θαη ε Δγγχεζε 
πξνθαηαβνιήο επηζηξέθνληαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 
παξαιαβή ηνπ ΈΡΓΟΤ, χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ 
απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο θαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο 
Δγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο ιεηηνπξγίαο.  

9.5 ε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ νινθιήξσζεο ηνπ ΔΡΓΟΤ, ε 
Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ΤΜΒΑΗ θαη ε Δγγχεζε 
πξνθαηαβνιήο παξαηείλνληαη γηα αλάινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

ΑΡΘΡΟ  10 -   ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ  

Α. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
10.1 Η εθηέιεζε ηνπ ΔΡΓΟΤ ζα γίλεη απφ πξνζσπηθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, 

θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν θαη έκπεηξν. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη απνθιεηζηηθά 
ππεχζπλνο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. 

10.2 Ο ΑΝΑΓΟΥΟ εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηελ 
ΠΡΟΦΟΡΑ ηνπ, επηζηεκνληθνχ θαη ινηπνχ, πξνζσπηθνχ γηα ηελ 
πινπνίεζε ηνπ ΔΡΓΟΤ, θαζψο επίζεο θαη ζπλεξγαηψλ, πνπ ζα δηαζέηνπλ 
ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα 
αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο ΤΜΒΑΗ, φπσο 
απνηππψλεηαη απηφ θαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ ηεο παξνχζαο, ππφζρεηαη δε 
θαη βεβαηψλεη φηη ζα επηδεηθλχνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο επαθέο 
ηνπο κε ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ή ησλ 
εθάζηνηε ππνδεηθλπνκέλσλ απφ απηφ πξνζψπσλ. ε αληίζεηε 
πεξίπησζε, ην ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε 
κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, νπφηε ν ΑΝΑΓΟΥΟ νθείιεη λα 
πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε κε άιιν πξφζσπν, αλάινγεο εκπεηξίαο θαη 
πξνζφλησλ. Αληηθαηάζηαζε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, 
θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ ΔΡΓΟΤ, 
δχλαηαη λα γίλεη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ θαη κφλν κε άιιν 
πξφζσπν αληηζηνίρσλ πξνζφλησλ ή εκπεηξίαο. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ 
ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ην ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ εγγξάθσο, ηνπιάρηζηνλ 
ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζε.  

10.3 Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ 
ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ 
απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ΤΜΒΑΗ. 
ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζην 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ή ζε ηξίηνπο απφ ηελ κε ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο απηήο, 
ππνρξενχηαη κφλνο ν ΑΝΑΓΟΥΟ πξνο ηελ απνθαηάζηαζή ηεο. 

10.4 Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα παξέρεη έγθαηξα ζην ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ θαη ζηελ 
ΔΠΠΔ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ, ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε 
θαη ηελ πνξεία ηνπ ΔΡΓΟΤ.  

10.5 Καζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ΔΡΓΟΤ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζα πξέπεη λα 
ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη 
ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ 
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ΔΡΓΟΤ. Δπίζεο, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε 
ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζην ΔΡΓΟ (ηαθηηθέο θαη 
έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ. 

10.6 Σν ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ θαη ε ΔΠΠΔ έρεη ην δηθαίσκα, ζε πεξίπησζε πνπ θξίλεη 
φηη θάπνην ηκήκα ηνπ ΔΡΓΟΤ δελ εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 
ΤΜΒΑΗ, λα εθθξάζεη γξαπηψο θαη αηηηνινγεκέλα ηηο απφςεηο ηεο 
ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηνπ ΔΡΓΟΤ. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 
απφςεηο ηεο ΔΠΠΔ, ζα θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα, κεδέ εμαηξνπκέλεο 
θαη ηεο αλαδηνξγάλσζεο ή αληηθαηάζηαζεο κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, 
πνπ αζρνιείηαη κε ην ΔΡΓΟ, ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε έγθαηξε θαη νξζή 
εθηέιεζή ηνπ.  

10.7 Ο ΑΝΑΓΟΥΟ κε ηε ιήμε ηνπ ΔΡΓΟΤ ή ηελ πηζαλή ιχζε ηεο ΤΜΒΑΗ 
ζε πξνεγνχκελν ζηάδην/θάζε, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ππνρξενχηαη λα 
παξαδψζεη, ζε ρξφλν πνπ ζα πξνζδηνξίζεη ην ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ, θάζε κέξνο 
ηνπ ΔΡΓΟΤ ή εξγαζία (νινθιεξσκέλε ή κε) έρεη εθπνλήζεη ή έρεη ζηελ 
θαηνρή ηνπ θαζψο θαη ηα πάζεο θχζεσο ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα θαη 
κέζα (καγλεηηθά ή κε) θαη λα κεξηκλήζεη φπσο νη ππεξγνιάβνη θαη 
ζπλεξγάηεο ηνπ πξάμνπλ ην ίδην. Τπνρξενχηαη επίζεο λα παξαδψζεη ζην 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ θάζε εμνπιηζκφ, πιηθά, έγγξαθα, κειέηεο ή άιια αγαζά πνπ 
αθνξνχλ άκεζα ή έκκεζα ην ΔΡΓΟ θαη επξίζθνληαη ηπρφλ ζηελ θαηνρή 
ηνπ ή έρνπλ ηεζεί ζηε δηάζεζή ηνπ απφ ην ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ζηα πιαίζηα ηνπ 
ΔΡΓΟΤ ή έρεη εηζπξάμεη γηα απηά πξνθαηαβνιή απφ ην ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ βάζεη 
ηεο παξνχζαο, εγγπψκελνο φηη νη ππεξγνιάβνη θαη ζπλεξγάηεο ηνπ ζα 
πξάμνπλ ην ίδην. 

10.8 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηελ θείκελε λνκνζεζία πνπ αθνξά 
ζηελ Πξνζηαζία ησλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα θαη ηνπο 
θαλνληζκνχο δεκνζηφηεηαο έξγνπ ηνπ ΔΠΑ. 

 
 
Β. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ 
10.9 Η εθηέιεζε ηνπ ΔΡΓΟΤ ζα γίλεη ζε ρψξνπο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαζψο θαη ζε 

ρψξνπο πνπ ζα νξίζεη ην ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ, ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) 
εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ΤΜΒΑΗ. 

10.10 Σν ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ, κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο ΤΜΒΑΗ, ζα δηαζέζεη 
ζηελ Οκάδα Έξγνπ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ηνπο αλαγθαίνπο ρψξνπο φπνπ ζα 
εγθαηαζηαζεί θαη ζα εξγάδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ 
ΔΡΓΟΤ, θαζψο θαη ηνλ απαξαίηεην γηα ηηο αλάγθεο εθηέιεζεο ηνπ ΔΡΓΟΤ 
ζηνηρεηψδε εμνπιηζκφ γξαθείνπ (φρη φκσο Η/Τ, θαμ, εθηππσηέο θηι.). 

10.11 Σν ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα παξακνλήο ηνπ πξνζσπηθνχ 
ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη ζε ψξεο εθηφο ηνπ 
θαλνληθνχ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ, θάησ απφ φξνπο θαη 
πξνυπνζέζεηο πνπ ζα ζπκθσλεζνχλ απφ θνηλνχ. 

10.12 Σν ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ζπκκεηέρεη ζηελ πινπνίεζε ηνπ ΔΡΓΟΤ κε δηθφ ηνπ 
ζηειερηαθφ δπλακηθφ κε ζηφρνπο: 

 Σελ απνηειεζκαηηθή επίβιεςε θαη έιεγρν ηεο πξνφδνπ ηνπ ΔΡΓΟΤ 
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 Σελ έγθαηξε εμαζθάιηζε ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ 

εθηέιεζε ησλ ελεξγεηψλ απφ πιεπξάο ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ έγθαηξε θαη ζσζηή εθηέιεζε ηνπ ΔΡΓΟΤ 

 Σελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ (πιεξφηεηα, αθξίβεηα, 

απφδνζε, επθνινρξεζία, θιπ.). 

10.13 Δπηπξφζζεηα, ην ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ζα εμαζθαιίζεη ηελ απαξαίηεηε 
ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ Γηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ ηνπ, 
ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο ή πξνβιήκαηα ζηελ ηήξεζε 
ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ ΔΡΓΟΤ. 

10.14 Σν ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ζα θνηλνπνηήζεη ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ην ζπληνκφηεξν 
δπλαηφ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ΤΜΒΑΗ, ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο ζην ζρήκα Γηνίθεζεο ηνπ ΔΡΓΟΤ, νη νπνίνη ζα κεηέρνπλ 
ελεξγά ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ΔΡΓΟΤ, εθηφο αλ πξνθχςεη ιφγνο 
αληηθαηάζηαζήο ηνπο εμαηηίαο ππεξεζηαθψλ ή άιισλ αλαγθψλ. 

10.15 Σν ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ δε θέξεη θακία επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ ηπρφλ 
αηχρεκα ζην πξνζσπηθφ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξγνιάβσλ-
ζπλεξγαηψλ) ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ή ηξίησλ πνπ γίλεηαη απφ ηπραίν γεγνλφο ή 
ακέιεηα ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ΔΡΓΟΤ.  

10.16 Σν ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα 
ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ 
ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ή ηξίησλ. 
 

Γ. ΚΟΙΝΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 
10.17  Ο κέγηζηνο ρξφλνο απφθξηζεο ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζε θάζε έγγξαθν 

νξίδεηαη ζηηο επηά (7) εξγάζηκεο κέξεο απφ ηελ απνδεδεηγκέλε παξαιαβή 
ηνπ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα θαη ζηα Παξαξηήκαηά ηεο. 
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ ππάξρεη απάληεζε, ην πεξηερφκελν 
ηνπ εγγξάθνπ ζεσξείηαη απνδεθηφ. 

10.18 ηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηνπ ΔΡΓΟΤ ζρεηηθά κε ηε γιψζζα πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΔΡΓΟΤ ζα ηζρχνπλ ηα 
αθφινπζα:  
 Η γιψζζα ζπλεξγαζίαο ησλ ζηειερψλ ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ θαη ηνπ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζα είλαη ε Διιεληθή, ζε γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν. 

 Γηα ηελ ηππηθή αιιεινγξαθία (ζπλνδεπηηθά παξαδνηέσλ θαη 

παξαζηαηηθψλ, εηδνπνηεηήξηα εηνηκφηεηαο πξνο παξάδνζε, λνκηθά 

έγγξαθα, θ.ι.π.) ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε Διιεληθή γιψζζα. 

 Η εθπαίδεπζε ζα παξαζρεζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Σν εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ ζα παξαδίδεηαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. ε πεξίπησζε πνπ 

ζπκθσλεζεί θάπνηεο ελφηεηεο ηεο εθπαίδεπζεο λα δνζνχλ ζηελ 

Αγγιηθή γιψζζα, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζα είλαη ππεχζπλνο λα παξαδψζεη 

πεξίιεςε εγρεηξηδίσλ ζηελ Διιεληθή. 

 Γηα ηα ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ ΔΡΓΟΤ ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη ε Διιεληθή γιψζζα. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ, πνπ παξάγνληαη απφ ηελ κεζνδνινγία ή απφ εξγαιεία 

πνπ πηζαλά ρξεζηκνπνηεζνχλ, παξάγνληαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα, 
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απηά ζα κεηαθξαζηνχλ, εθφζνλ απαηηεζεί ζηελ Διιεληθή κε επζχλε 

ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαη νη ηπρφλ αιιαγέο ζα γίλνληαη θαη ζηηο δχν 

εθδφζεηο.  

 

Γ. ΔΝΩΔΙ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΔ 
10.19 ε πεξίπησζε πνπ ν ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ηα Μέιε 

πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο 
νιφθιεξν έθαζην εμ’ απηψλ ππεχζπλν έλαληη ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ γηα ηελ 
εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηε ΤΜΒΑΗ ππνρξεψζεψλ 
ηνπο, αλεμαξηήησο ηνπ ηξφπνπ πιεξσκήο θαη ηνπ πξνζψπνπ (θπζηθνχ ή 
λνκηθνχ) πνπ πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ή ελεξγεί γεληθφηεξα γηα ηελ 
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο. Σπρφλ 
πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο 
έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε 
δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ, σο ιφγνο 
απαιιαγήο ηνπ ελφο Μέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 
άιινπ ή ησλ άιισλ Μειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ΔΡΓΟΤ. 

10.20 ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο ΤΜΒΑΗ, 
νπνηαδήπνηε απφ ηα Μέιε ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο 
αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί 
λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα 
έρνπλ ηελ επζχλε νινθιήξσζεο ηεο ΤΜΒΑΗ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

10.21 Καηά ηα ινηπά εθαξκφδεηαη ε παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ. 118/07. 

ΑΡΘΡΟ  11 -   ΠΡΟΩΠΙΚΟ  

11.1 Ο ΑΝΑΓΟΥΟ επζχλεηαη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαζ’ φιε 
ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ.  

11.2 Απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θακία έλλνκε 
ζρέζε δελ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ 
ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, πνπ απαζρνιείηαη γηα ην έξγν. 

11.3 Η ζπλεξγαζία ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Τπνπξγείνπ ζα 
γίλεηαη εληφο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ νξγάλσλ 
απηνχ.  

ΑΡΘΡΟ  12 -   ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΙΔ  

12.1 Ο ΑΝΑΓΟΥΟ δελ έρεη δηθαίσκα, ρσξίο πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε 
ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ, λα αλαζέηεη νπνηνδήπνηε κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ 
ΔΡΓΟΤ ππεξγνιαβηθά ζε ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, εθφζνλ δελ 
έρεη δεισζεί απηφ ζηελ ΠΡΟΦΟΡΑ ηνπ θαη επνκέλσο δελ 
πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ ηεο παξνχζαο. 

12.2 Αληηθαηάζηαζε Τπεξγνιάβνπ/σλ πνπ ν ΑΝΑΓΟΥΟ έρεη ζπκπεξηιάβεη 
ζηελ πξνζθνξά ηνπ, δελ επηηξέπεηαη. Καη‟ εμαίξεζε κπνξεί λα γίλεη 
απνδεθηή ζε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ή αλππεξβιήηνπ θσιχκαηνο, 
πνπ θαζηζηνχλ επηβεβιεκέλε ηελ δηαθνπή ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ κε Τπεξγνιάβν/ Τπεξγνιάβνπο πνπ έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηελ 

πξνζθνξά ηνπ, εθφζνλ ν ΑΝΑΓΟΥΟ πξνβεί ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε 
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ηεο δηαθνπήο απηήο ζην ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ θαη άκεζε αληηθαηάζηαζε ηνπ/ ηνπο 
κε λέν Τπεξγνιάβν κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ απειζφληνο, θαη 

εθφζνλ δηαηππσζεί ζρεηηθά ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ. 

12.3 Σν ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ηελ 
αληηθαηάζηαζε ππεξγνιάβνπ εκπιεθφκελνπ ζην ΔΡΓΟ, πνπ, θαηά ηε 
βάζηκε θαη αηηηνινγεκέλε θξίζε ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ, δελ αληαπνθξίλεηαη 
ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ΔΡΓΟΤ. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζηελ πεξίπησζε απηή 
ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεί ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απφ θνηλνχ ζα 
ζπκθσλεζεί φηη απαηηείηαη γηα ηελ εμεχξεζε αληηθαηαζηάηε. 

12.4 ε θάζε πεξίπησζε, ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ΔΡΓΟΤ, 
θέξεη απνθιεηζηηθά ν ΑΝΑΓΟΥΟ. 

 

ΑΡΘΡΟ  13 -   ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ  

13.1 Ο ΑΝΑΓΟΥΟ δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά 
κε ην ΔΡΓΟ ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ, εθηφο 
απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηηο Αξρέο, π.ρ. ην 
Υξεκαηηζηήξην, θαη ηελ ηπρφλ ζπκκεηνρή ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζε άιινπο 
δηαγσληζκνχο, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε 
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζην ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ θαη δελ δεζκεχεη ην 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ κε θαλέλα ηξφπν ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ηνπ 
ζπλαίλεζε. 

13.2  Όια ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία (γξαπηά θαη πξνθνξηθά) ηνπ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζηελ αληίιεςε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαηά 
ηελ πινπνίεζε ηνπ ΔΡΓΟΤ απηνχ ζεσξνχληαη εκπηζηεπηηθά θαη δελ 
επηηξέπεηαη λα γλσζηνπνηεζνχλ ή δεκνζηνπνηεζνχλ. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ θαη 
ην ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ θξαηνχλ κπζηηθή θάζε πιεξνθνξία πνπ πεξηέξρεηαη ζηελ 
αληίιεςή ηνπο απφ ηελ εθηέιεζε ηεο ΤΜΒΑΗ θαη δελ απνθαιχπηνπλ 
ηέηνηεο πιεξνθνξίεο ζε ηξίηα πξφζσπα, ελψ ν ΑΝΑΓΟΥΟ επηβάιιεη 
απηή ηελ ππνρξέσζε ζηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ, θαη ζηνπο θαζ’ 
νηνλδήπνηε ηξφπν κεη’ απηνχ ζπλδεφκελνπο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 
παξφληνο ΔΡΓΟΤ. 

13.3 Ο ΑΝΑΓΟΥΟ θαη ην ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ απνθαιχπηνπλ εκπηζηεπηηθέο 
πιεξνθνξίεο ζε φζνπο ππαιιήινπο αζρνινχληαη άκεζα κε ην 
πεξηερφκελν ηεο ΤΜΒΑΗ θαη δηαζθαιίδνπλ φηη απηνί νη ππάιιεινη 
είλαη ελ γλψζεη θαη ζπκθσλνχλ κε ηηο ππνρξεψζεηο ερεκχζεηαο. Ο 
ΑΝΑΓΟΥΟ κεηαθέξεη απηέο ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ, 
θαη ζηνπο θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν κεη’ απηνχ ζπλδεφκελνπο γηα ηελ 
εθηέιεζε ηνπ παξφληνο ΔΡΓΟΤ. 

13.4 ε θάζε πεξίπησζε απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ή εθκεηάιιεπζε ησλ 
πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο είλαη εκπηζηεπηηθέο θαη πεξηέρνληαη ζε θάζε 
είδνπο πιεξνθνξίεο πνπ ην ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ζα παξαδψζεη ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ, 
γηα ζθνπνχο δηαθνξεηηθνχο απφ ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ΤΜΒΑΗ. 

13.5 Σφζν θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ΤΜΒΑΗ, φζν θαη κεηά ηελ ιήμε ή 
ιχζε απηήο, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη 
εκπηζηεπηηθά θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, 
νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ 
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θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ. Δπίζεο, ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ 
γλσζηνπνηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ ΔΡΓΟΤ πνπ ζα εθηειέζεη ρσξίο 
ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ. 

13.6 Ο ΑΝΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδεη φια ηα 
πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ζηνπο ρψξνπο πνπ ζπκθσλνχληαη ζηελ παξνχζα 
χκβαζε θαη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ αζρνινχληαη κε ην ΔΡΓΟ, 
απνθιεηφκελεο ηεο δηαθπγήο, δηαξξνήο ή κεηαθνξάο ζε άιια άηνκα, 
ρψξνπο ή εηαηξείεο. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ην 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ γηα ηα κέηξα πνπ παίξλεη ζηελ θαηεχζπλζε απηή. 

13.7 Δηδηθφηεξα, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηελ εξγαζία 
θαη΄εληνιήλ ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ,  θαη βαξχλεηαη αλαιφγσο κε φιεο ηηο 
ππνρξεψζεηο  ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Ν. 2472/1997. ε θάζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ σο άλσ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, πέξαλ απφ ηα εηδηθά πξνβιεπφκελα ζηε 
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ή ηε ΤΜΒΑΗ, ηζρχνπλ θαη νη θπξψζεηο ηνπ Ν.2472/1997. 

13.8 ε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη δηαξξνή πιεξνθνξηψλ, ε νπνία νθείιεηαη ζε 
πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ην ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ δηαηεξεί ην 
δηθαίσκα λα θάλεη ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ «πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο», 
λα θνζηνινγήζεη θαη λα απαηηήζεη πιεξσκή γηα φιεο ηηο άκεζεο θαη 
έκκεζεο, ζεηηθέο ή απνζεηηθέο δεκηέο πνπ ζα έρεη θαηά πεξίπησζε 
ππνζηεί, θαζψο επίζεο θαη λα πξνβεί ζηελ θαηαγγειία ηεο ΤΜΒΑΗ, 
εμαηηίαο ππαηηηφηεηαο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ. 

ΑΡΘΡΟ  14 -   ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ  

14.1 Όια ηα απνηειέζκαηα - κειέηεο, ζηνηρεία θαη θάζε άιιν έγγξαθν ή 
αξρείν ζρεηηθφ κε ην ΔΡΓΟ, θαζψο θαη φια ηα ππφινηπα ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ πνπ 
ζα απνθηεζνχλ ή ζα αλαπηπρζνχλ απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ κε δαπάλεο ηνπ 
ΔΡΓΟΤ, ζα απνηεινχλ ηδηνθηεζία ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ, πνπ κπνξεί λα ηα 
δηαρεηξίδεηαη θαη λα ηα εθκεηαιιεχεηαη, εθηφο θαη αλ ήδε πξνυπάξρνπλ 
ζρεηηθά πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ζε ηξίην.  

ΑΡΘΡΟ  15 -   ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ 

15.1 Όιν ην πιηθφ πνπ παξάγεηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ 
ΑΝΑΓΟΥΟ, ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΡΓΟΤ (π.ρ. δηαγξάκκαηα, ζρέδηα, 
πξνδηαγξαθέο, ινγηζκηθφ θιπ), ζα απνηειεί πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηνπ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ, ην νπνίν έρεη ην δηθαίσκα λα ην επαλαρξεζηκνπνηήζεη 
ειεχζεξα. Όιν ην πιηθφ πνπ παξάγεηαη παξαδίδεηαη ζην ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ απφ 
ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ΔΡΓΟΤ, ζχκθσλα κε ην 
ζπκβαηηθφ ρξνλνδηάγξακκα ηνπ, αιιά θαη θαηά ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε 
ηξφπν ιήμεο ή ιχζε ηεο ζχκβαζεο. Η κεηαβίβαζε πάζεο θχζεσο 
δηθαησκάησλ επί ηνπ πιηθνχ επέξρεηαη κε ηελ θαηαβνιή ηεο αληίζηνηρεο 
ακνηβήο. 

15.2 Σα ζρεηηθά πλεπκαηηθά θαη ζπγγεληθά δηθαηψκαηα ξεηψο εθρσξνχληαη 
ζην ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ρσξίο ηελ θαηαβνιή πξφζζεηεο ακνηβήο πέξαλ ηεο 
πξνβιεπφκελεο ζηελ παξνχζα.  
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15.3 ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ε ρξήζε ησλ ΠΑΡΑΓΟΣΔΧΝ απφ ηξίηνπο 
ή ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ γηα ζθνπνχο δηαθνξεηηθνχο απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο 
ζηε ΤΜΒΑΗ ην ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ζα θάλεη ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ θαη λφκσλ 
«πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο». 

15.4 Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ακχλεηαη, κε δηθή ηνπ δαπάλε, θαηά παξαβάζεσλ ή 
ελδερνκέλσλ παξαβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, 
ζρέδηα, πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, άδεηεο ρξήζεηο ή εκπνξηθά κπζηηθά 
ζρεηηθά κε ηηο εθδφζεηο ινγηζκηθνχ ή κε ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ κέζα 
ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ ΔΡΓΟΤ θαη απνδεκηψλεη πιήξσο ην 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ γηα ηηο δεκίεο θαη ηα έμνδα ηα νπνία πθίζηαηαη απηφ ζε 
παξφκνηεο πεξηπηψζεηο. 

15.5 ε θάζε πεξίπησζε πνπ εγείξεηαη ελαληίνλ ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ αμίσζε, 
εμσδίθσο ή δηθαζηηθψο, αγσγή ή άζθεζε ελδίθνπ κέζνπ, απφ ηξίην γηα 
νπνηνδήπνηε ζέκα ζρεηηθά κε π.ρ. ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο, νδεγίεο, 
ινγηζκηθφ, ηα δηθαηψκαηα επί ηνπ ινγηζκηθνχ ή ηεο αλάπηπμεο 
εθαξκνγψλ απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ γηα ην ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ, δεδνκέλα ή άιια 
πιηθά πνπ παξαζρέζεθαλ ζην ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ βάζεη ηεο 
παξνχζαο ΤΜΒΑΗ, κε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη παξαβηάδνπλ δηθαηψκαηα 
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ή επξεζηηερλίαο ηνπ ηξίηνπ, έσο ηελ ή θαη κεηά 
ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ΔΡΓΟΤ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ νθείιεη λα αλαιάβεη 
φιεο ηηο επζχλεο πνπ πξνθχπηνπλ θαη λα απνδεκηψζεη πιήξσο ην 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ γηα θάζε δεκία πνπ πξνθχπηεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηφθσλ 
θαη δηθαζηηθψλ εμφδσλ.  

15.6 Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη ην ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ζα ρεηξηζηεί θαηά ηελ θξίζε ηνπ ηηο 
δίθεο θαη ζα εηδνπνηεί εγγξάθσο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ 
γηα θάζε απαίηεζε ή δηακαξηπξία ζρεηηθή κε ηελ παξαβίαζε 
δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ή επξεζηηερλίαο, πνπ πξνβάιιεηαη 
απφ ηξίηνπο θαη αθνξά ζην ΔΡΓΟ ηεο παξνχζαο ΤΜΒΑΗ. 

15.7 Αλ, σο ζπλέπεηα ελδερφκελεο παξάβαζεο ζρεηηθά κε δηπιψκαηα 
επξεζηηερλίαο, ζρέδηα ή πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ή άδεηεο ρξήζεο ή 
εκπνξηθά κπζηηθά, ην ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ εκπνδίδεηαη ζηε ρξήζε ησλ 
ΠΑΡΑΓΟΣΔΧΝ ηνπ ΔΡΓΟΤ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ κε δηθή ηνπ δαπάλε ηξνπνπνηεί 
ή αληηθαζηζηά ηα ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ρσξίο λα κεηψλεηαη ην απνηέιεζκα. 

ΑΡΘΡΟ  16 -  ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ- ΔΚΠΣΩΔΙ  

16.1 Η παξάδνζε θαη ε παξαιαβή ηνπ ΔΡΓΟΤ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην 
ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζήο ηνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην 
Παξάξηεκα ΙΙΙ ηεο παξνχζαο. 

16.2 ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ελδηάκεζεο θάζεο ηνπ Έξγνπ 
(εάλ πξνβιέπεηαη), ή ηνπ ζπλφινπ απηνχ απφ ππέξβαζε ηκεκαηηθήο ή 
ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, κε απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, 
επηβάιινληαη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 

 Αλ παξέιζνπλ νη ζπκθσλεκέλεο εκεξνκελίεο παξάδνζεο, πέξα ησλ 
δέθα εκεξψλ, θαη νη ππεξεζίεο δελ παξαζρεζνχλ, ηφηε ν 
ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη σο πνηληθή ξήηξα γηα θάζε 
εκέξα θαζπζηέξεζεο πνζνζηφ 20% ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ 
Έξγνπ (ε νπνία πξνθχπηεη αθνχ δηαηξεζεί ε ζπκβαηηθή αμία ηνπ 

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΗ-ΧΜΗ



ελίδα XIX από ΥXΙ 

Έξγνπ κε ηνλ αξηζκφ εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ ηνπ ζπκβαηηθνχ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηνπ). 

 Σν ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ 
ΑΝΑΓΟΥΟ αλ ππαηηίσο δελ εθπιεξψλεη ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο 
ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο 
χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, ρσξίο λα θαηαβάιιεη νπνηαδήπνηε 
απνδεκίσζε. 

 Οη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο πνπ επηβάιινληαη γηα ππέξβαζε 
ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ, αλ δελ αλαθιεζνχλ βαξχλνπλ ηνλ 
Αλάδνρν επηπιένλ ησλ ξεηξψλ ιφγσ ππέξβαζεο ζπλνιηθήο 
πξνζεζκίαο πνπ έρνπλ επηβιεζεί. 

Οη ρξφλνη ππνινγίδνληαη ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ηα πνζά φπσο 
πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) θαη νη 
πξνζεζκίεο ρσξίο κεηαζέζεηο. 

Οη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο ησλ παξαδφζεσλ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα, 
ζα επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηεο ΔΠΠΔ, θαη ζα παξαθξαηνχληαη απφ ηελ επνκέλε 
πιεξσκή ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ. Όιεο νη πνηληθέο ξήηξεο πνπ πξνβιέπνληαη 
ζηελ παξνχζα δχλαηαη λα εηζπξάηηνληαη κε αληίζηνηρε θαηάπησζε ησλ 
Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ πνπ ζα ππνβάιιεη ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζην 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ. 

Με ίδηα σο άλσ απφθαζε δχλαηαη λα αλαθαιέζεη ηελ επηβνιή ξήηξαο 
θαζπζηέξεζεο γηα ηπρφλ ππέξβαζε ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ κφλν αλ ην 
ΔΡΓΟ πεξαησζεί κέζα ζηε ζπλνιηθή πξνζεζκία. 

ε πεξίπησζε Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο, ηα κέιε ηεο είλαη αιιειέγγπα θαη 
εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα γηα ηελ θαηαβνιή ησλ σο άλσ πνηληθψλ 
ξεηξψλ θαη ηφθσλ, θαη πάζεο θχζεσο άιιεο απαίηεζεο ηνπ 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ. Σπρφλ επηβνιή ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ θαη ηφθσλ εθ 
κέξνπο ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ αλαινγηθά ζε φια ηα κέιε ηεο Έλσζεο/ 
Κνηλνπξαμίαο, δελ αλαηξεί ηελ αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ επζχλε 
ηνπο. 

16.3 Γεδνκέλνπ ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο χκβαζεο, 
αλακέλεηαη, φηη ηα ζηειέρε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζα 
απνδίδνπλ θαιχηεξα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ ζπλαθφινπζε 

εμνηθείσζή ηνπο κε ηηο αλάγθεο ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ. Γηα ην ιφγν απηφ 
αληηθαηάζηαζε ζηειερψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
επηηξέπεηαη κφλν γηα ζνβαξφ ιφγν θαη θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπ 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ.  

ε πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο 
ηνπ Έξγνπ, Σν ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ δηθαηνχηαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα θξαηήζεη 
κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ παξαδνηέσλ, θαηαβάιινληαο ην αλαινγνχλ 
ζπκβαηηθφ ηίκεκα. 

16.4 Δθφζνλ ν ΑΝΑΓΟΥΟ έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηφο απφ ηα 
πξνβιεπφκελα αλσηέξσ πξφζηηκα, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ θαη ηφθνο 
επί ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε 
ηεο ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία 
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παξάδνζεο ηνπ ΔΡΓΟΤ, κε ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην ηνπ 
πνζνζηνχ ηνπ ηφθνπ ππεξεκεξίαο. 

16.5 Η κέζε εκεξήζηα αμία ηνπ ΔΡΓΟΤ πξνθχπηεη αθνχ δηαηξεζεί ε ζπλνιηθή 
ακνηβή ηεο ΤΜΒΑΗ κε ηνλ αξηζκφ εκεξψλ ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο 
πξνζεζκίαο νινθιήξσζήο ηνπ θαη νξίδεηαη ζε Δπξψ [ΟΛΟΓΡΑΦΧ] θαη 
ιεπηά [ΟΛΟΓΡΑΦΧ], [ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΧ €]. 

16.6 Αλ ν ΑΝΑΓΟΥΟ δελ παξαδψζεη έγθαηξα εληφο ηεο ζπκθσλεκέλεο 
εκεξνκελίαο παξάδνζεο ή ηεο παξάηαζεο απηήο ηηο ζπκβαηηθέο 
ππεξεζίεο, ην ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ θεξχζζεη ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ έθπησην, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/07. 

16.7 Δπίζεο, ην ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ 
ΑΝΑΓΟΥΟ κε απφθαζή ηνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο ΔΠΠΔ, αλ δελ 
εθπιεξψλεη ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή 
παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο ΤΜΒΑΗ, επηβάιινληαο αζξνηζηηθά ή 
δηαδεπθηηθά ηηο θπξψζεηο, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί 
Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. 

16.8 Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν 
ΑΝΑΓΟΥΟ απνδείμεη φηη ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζε 
ππαηηηφηεηα ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ. 

ΑΡΘΡΟ  17 -  ΛΤΖ ΤΜΒΑΖ –  ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ - ΠΣΩΥΔΤΖ   

17.1 Σν ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ, έρεη δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε 
αδεκίσο  κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ΔΠΠΔ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 34 ηνπ 
Π.Γ. 118/2007  ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν ΑΝΑΓΟΥΟ: 
 παξαβεί νπνηνλδήπνηε φξν ηεο παξνχζαο ζεσξνπκέλσλ φισλ σο 

νπζησδψλ θαη δελ απνθαηαζηήζεη ηελ παξάβαζε απηή εληφο δέθα (10) 
εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή έγγξαθε  εηδνπνίεζή ηεο απφ ηελ 
ΔΠΠΔ.  

 θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε 
 ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε ή ππφ θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο. 

 θαζπζηεξήζεη απνδεδεηγκέλα απφ ππαηηηφηεηά ηεο ηελ παξάδνζε  
παξαδνηέσλ θαη δελ έρεη εθδνζεί απφθαζε παξάηαζεο ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο.  

 
17.2 Ο ΑΝΑΓΟΥΟ δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα κε πξνεγνχκελε 

έγγξαθε εηδνπνίεζε ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, ζε 

πεξίπησζε πνπ ην ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ παξαβηάζεη νπνηνλδήπνηε φξν απηήο θαη 
δελ απνθαηαζηήζεη ηελ ελ ιφγσ παξάβαζε κέζα ζε ηξηάληα (30) 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο ηεο αλαδφρνπ.  

17.3 ε πεξίπησζε ιχζεο ή θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο ν ΑΝΑΓΟΥΟ: 

α)  είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη ζην ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ φια ηα ζηνηρεία 
πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ. 

β)   δελ δηθαηνχηαη νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο παξά κφλν ηεο ακνηβήο 
ηεο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ παξαζρεζεί κφλν γηα ην κέρξη ηε 
ιχζε ή θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο ρξνληθφ δηάζηεκα. 
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17.4 ε πεξίπησζε πνπ ν ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη Έλσζε/Κνηλνπξαμία θαη 
νπνηνδήπνηε απφ ηα κέιε ηνπ θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο ή ζε 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ηεζεί ζε εθθαζάξηζε είλαη δπλαηφλ, εθηφο απφ 
ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ΤΜΒΑΗ, λα ζπλερηζζεί ε εθηέιεζε ηνπ ΔΡΓΟΤ 
απφ ηνπο ππφινηπνπο κεηέρνληεο ζηελ Έλσζε/Κνηλνπξαμία, νη νπνίνη ζα 
νινθιεξψζνπλ ην ΔΡΓΟ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, είηε 
κφλνη ηνπο, είηε ζπκπξάηηνληαο κε άιινλ ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ 
ειιείπνληνο κέινπο, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηνπο ππφινηπνπο κεηέρνληεο 
ζηελ Έλσζε/Κνηλνπξαμία εληφο επιφγνπ ρξφλνπ θαη εγθξηζεί απφ ην 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ. 

ΑΡΘΡΟ  18 -  ΔΚΥΩΡΗΔΙ - ΜΔΣΑΒΙΒΑΔΙ  

18.1 Ο ΑΝΑΓΟΥΟ δελ κπνξεί λα εθρσξήζεη ή λα κεηαβηβάζεη ηε ΤΜΒΑΗ ή 
κέξνο απηήο, ή νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ή ππνρξέσζε απνξξέεη απφ απηήλ 
ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηνπ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ. 

18.2 Καη’ εμαίξεζε κπνξεί ν ΑΝΑΓΟΥΟ λα εθρσξήζεη νπνηεζδήπνηε απφ ηηο 
πιεξσκέο, πνπ απνξξένπλ απφ ηε ΤΜΒΑΗ, ζε Σξάπεδα ηεο επηινγήο 
ηνπ ζχκθσλα ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

ΑΡΘΡΟ  19 -   ΜΔΣΑΘΔΗ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ  

19.1 Μεηάζεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ πινπνίεζεο είλαη εθηθηή χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηεο ΔΠΠΔ θαη έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ. Μεηάζεζε γίλεηαη ζε πεξίπησζε χπαξμεο ζνβαξφηαησλ 
ιφγσλ πνπ ζπληζηνχλ αληηθεηκεληθή αδπλακία εκπξφζεζκεο πινπνίεζήο 
ηνπ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα 
βία (δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο).  

ΑΡΘΡΟ  20 -  ΠΑΡΑΣΑΗ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ  

20.1 Παξάηαζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ πινπνίεζεο ηνπ ΔΡΓΟΤ, κέρξη ην 1/4 
απηνχ, χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ πξηλ απφ ηε 
ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ είλαη εθηθηή κε εθαξκνγή ησλ θπξψζεσλ γηα εθπξφζεζκε 
παξάδνζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

ΑΡΘΡΟ  21 -  ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

21.1 Η ΤΜΒΑΗ ζεσξείηαη φηη έρεη εθηειεζηεί φηαλ παξαδνζεί νξηζηηθά ην 
ζχλνιν ηνπ ΔΡΓΟΤ, γίλεη ε απνπιεξσκή ηνπ ΤΜΒΑΣΙΚΟΤ ΣΙΜΗΜΑΣΟ 
θαη εθπιεξσζνχλ νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο απφ ηα 
ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεπηνχλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα 
πξνβιεπφκελα ζηε ΤΜΒΑΗ. 

ΑΡΘΡΟ  22 -  ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ  

22.1 Η ΤΜΒΑΗ δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. 
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22.2 Κάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη κεηαμχ ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ θαη ηνπ 
ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ε νπνία ζα αθνξά ζηελ εθηέιεζε, ζηελ εθαξκνγή ή γεληθά 
ζηηο ζρέζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε 
ΤΜΒΑΗ, ζα ιπζεί απφ ηα εδξεχνληα ζηελ Αζήλα αξκφδηα Γηθαζηήξηα, 
εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ. 

22.3 Δθηφο απφ ηνπο εηδηθά αλαθεξφκελνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ΤΜΒΑΗ, 
ην θείκελν ηεο νπνίαο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν απηή 
ζηεξίδεηαη, εθηφο βεβαίσο θαηαδήισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ, 
ηζρχνπλ φια ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα θείκελα κε ηελ αθφινπζε ζεηξά 
ηεξαξρίαο: 

α. ε παξνχζα ΤΜΒΑΗ  

β. ε [ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΧΣ. ΑΠΟΦΑΗ] απφθαζε θαηαθχξσζεο 

απνηειεζκάησλ Γηαγσληζκνχ 

γ. ε απφ [ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ] ΠΡΟΦΟΡΑ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

δ. ε Γ5 1094274 ΔΞ 2011/5.7.2011 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ  

ΑΡΘΡΟ  23 -   ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ  

23.1 Ο ΑΝΑΓΟΥΟ δελ επζχλεηαη γηα παξάιεηςε εθπιήξσζεο ησλ 
ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ αλ ε παξάιεηςε απηή είλαη απφξξνηα 
αλσηέξαο βίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε επηθαινχκελε αλσηέξα βία 
απνδεηθλχεηαη δεφλησο θαη επαξθψο θαη φηη ν ΑΝΑΓΟΥΟ πνπ πιήηηεηαη 
απφ ην πεξηζηαηηθφ αλσηέξαο βίαο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 
ελέξγεηεο γηα λα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο επηπηψζεηο ηνπ γεγνλφηνο αλσηέξαο 
βίαο. αλ αλσηέξα βία ελλνείηαη θάζε γεγνλφο απξφβιεπην θαη 
αλαπφηξεπην πνπ θαζηζηά απνιχησο αδχλαηε ηελ εθηέιεζε ηεο 
ΤΜΒΑΗ. 

23.2 ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ 
ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ, ν νπνίνο ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο κέξεο 
απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία 
θαη δεδνκέλνπ φηη εληφο απηψλ ησλ 20 εκεξψλ θαηέβαιε φιεο ηηο 
απαξαίηεηεο πξνζπάζεηεο λα απνθαηαζηήζεη κεξηθψο ή νιηθψο ηελ 
παξάιεηςε απηή αιιά απνδεδεηγκέλα δελ θαηέζηε εθηθηφ ρσξίο δηθή ηνπ 
ππαηηηφηεηα, λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζην 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  

23.3 ε πεξίπησζε πνπ ν ΑΝΑΓΟΥΟ κέζα ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία δελ 
αλαθέξεη ηα πεξηζηαηηθά θαη δελ πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα επηθαιεζζεί ηελ 
χπαξμε αλσηέξαο βίαο. 

ΑΡΘΡΟ  24 -   ΓΛΩΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

24.1 Η ΤΜΒΑΗ ζπληάζζεηαη ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. 
24.2 ε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ε ζχληαμε ηεο ΤΜΒΑΗ 

θαη ζε άιιε γιψζζα, ν ΑΝΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη κε επζχλε θαη έμνδά 
ηνπ ηελ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπ Διιεληθνχ θεηκέλνπ. Μεηαμχ ησλ δχν 
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θεηκέλσλ πνπ ζα ππνγξαθνχλ απζεληηθφ ζεσξείηαη ην Διιεληθφ θείκελν, 
ην νπνίν θαη θαηηζρχεη ζε θάζε πεξίπησζε. 

24.3 Η παξνχζα ΤΜΒΑΗ δηαβάζηεθε, βεβαηψζεθε θαη ππνγξάθεθε λφκηκα 
απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε ηέζζεξα (4) πξσηφηππα, ηα νπνία 
ραξηνζεκάλζεθαλ λφκηκα. Απφ ηα ηέζζεξα (4) πξσηφηππα, ηα δχν 
θαηαηέζεθαλ ζην ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ, έλα έιαβε ε ΓΓΠ θαη έλα ν ΑΝΑΓΟΥΟ. 

 

 ΟΙ 
ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 
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