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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ   
  Αγ. Παρασκευή, 07.02.2018 

 Α.Π. : Δ.β./271/1771 

Πληροφορίες:    Β. Ταφίλη 

Τηλέφωνο:   210 650 6714 
Fax:   210 650 67648 
Email:  info@eeae.gr  
 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

«Υπηρεσίες  έρευνας  κοινής  γνώμης  για  τις 
ακτινοβολίες  και  διερεύνησης  της  νοοτροπίας 
ασφάλειας σε επαγγελματίες»  

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Υπηρεσίες έρευνας κοινής γνώμης για τις ακτινοβολίες και διερεύνησης της νοοτροπίας 

ασφάλειας σε επαγγελματίες 

  Κριτήριο ανάθεσης 
Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ και 

στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ 

Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

με βάση τη βέλτιστη σχέση  

ποιότηταςτιμής  

08.02.2018 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) έχοντας υπόψη:  

1) Τον ν. 1733/87 άρθρο 28 «Σύσταση της Ε.Ε.Α.Ε» (ΦΕΚ 171/Α/1987) 

2) Το ΦΕΚ 832/Β/88 «Αρμοδιότητες και λειτουργία του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Ε.» 

3) Το ΦΕΚ 696/Β/88 «Σύσταση του Ειδικού Λογαριασμού της Ε.Ε.Α.Ε.» 

4) Το ΦΕΚ 924/Β/88 «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής» 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

5) Το Π.Δ. 404/93 «Οργανισμός της Ε.Ε.Α.Ε.» (ΦΕΚ 173/Α/1993) 

6) Τον ν. 2771/99 «Λειτουργία Ειδικών Λογαριασμών» (ΦΕΚ 280/Α/1999) 

7) Το έγγραφο Γ.Λ.Κ.οικ2/83143/Α0024/13‐11‐08 «Διατήρηση εκτός προϋπ/σμού ειδ. λογαριασμών» 

8) Την Απόφαση 209/004/2012 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο της Ελληνικής Επιτροπής 

Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)» (ΦΕΚ 730/Β/2012) 

9) Την Υ.Α 226244/2017 «Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 697/2017) 

10)  Την  απόφαση  Π/204/13573  «Μεταβίβαση  αρμοδιότητας  διατάκτη  στον  Πρόεδρο  του  ΔΣ  της 

Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)» (ΦΕΚ 4068/Β/23.11.2017) 

11)  Τον  ν.  2362/1995  «Περί  Δημοσίου  Λογιστικού,  ελέγχου  των  Δαπανών  του  Κράτους  και  άλλες 

διατάξεις»  (ΦΕΚ  247/Α/1995)  όπως  τροποποιήθηκε  με  τον  ν.  3871/2010  «Δημοσιονομική 

Διαχείριση  και  Ευθύνη»  (ΦΕΚ  141/Α/2010)  και  τον  ν.  4270/2014  «Αρχές  δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014), πλην της παρ.7 του άρθρου 1 

12)  Το  Π.Δ.  166/2003  (ΦΕΚ  138/Α/2003)  «Προσαρμογή  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στην  Οδηγία 

2000/35  της  29–6–2000  για  την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων  πληρωμών  στις  Εμπορικές 

Συναλλαγές» 

13)  Τον ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» και  ιδίως 

τις  διατάξεις  του  Κεφαλαίου  Ε’  «Διαχείριση  Πυρηνικής  Ενέργειας,  Τεχνολογίας  και 

Ακτινοπροστασίας − ΕΕΑΕ» (άρθρα 39‐46, άρθρα 47, 87, 90, 93, 94) (ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) 

14)  Τον  ν.  4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) 

15)  Τον ν. 4013/11 «περί Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» και ειδικότερα η παρ.3 του άρθρου 4 αυτού (ΦΕΚ 

204/Α/2011)  όπως  τροποποιήθηκε  με  τον  ν.  4038/2012  άρθρο  10  (ΦΕΚ  14/Α/2012),  τον  ν. 

4072/2012 και ειδικότερα το άρθρο 238 παρ.2β αυτού (ΦΕΚ 86/Α/2012), τον ν. 4146/13 άρθρο 61 

«περί  τροποποίησης  διατάξεων  του  ν.  4013/11  (ΦΕΚ  90/Α/13),  τον  ν.  4155/2013  «Εθνικό 

σύστημα  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  άλλες  διατάξεις  και  ειδικότερα  το  άρθρο  58 

παρ.6  (ΦΕΚ  120/Α/29‐5‐13),  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  υποπαράγραφο  ΣΤ  20,  του  πρώτου 

άρθρου του ν.   4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/07.04.2014) 

16)  Τον  ν.  4155/2013  (ΦΕΚ 120/29.05.2013)  «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

και άλλες διατάξεις, άρθρο 5» 
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17) Τον  ν.  3861/2010  (ΦΕΚ 112/Α)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας με  την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» καθώς και η τροποποίηση αυτού με το άρθρο 23 του ν. 

4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21.11.2013) 

18)  Του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα  –  Τροποποίηση Διατάξεων  του  π.  δ.  318/1992  (Α΄  161)  και 

λοιπές ρυθμίσεις» 

19)  Τον ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως 

ισχύει  

20)  Τον  ν.  4314/2014  (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014)  «Α)  Για  τη διαχείριση,  τον  έλεγχο και  την  εφαρμογή 

αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014‐2020,  Β)  Ενσωμάτωση  της 

Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης  Ιουνίου 2012 (ΕΕ 

L156/16.06.2012)  στο  ελληνικό  δίκαιο,  τροποποίηση  του  ν.  3419/2005  (Α  297)  και  άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 30 αυτού 

21)  Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 

και άλλες διατάξεις»  

22)  Το  άρθρο  12  της  με  Α.Π.110427/ΕΥΘΥ/1020  (ΦΕΚ  3521/Β/01.11.2016)  υ.α.  τροποποίησης  και 

αντικατάστασης  της  υπ΄  αριθ.  81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015  (ΦΕΚ  1822/Β/24.08.2015)  υ.α. 

«Εθνικοί  κανόνες  επιλεξιμότητας  δαπανών  για  τα  προγράμματα  του  ΕΣΠΑ  2014‐2020‐Έλεγχοι 

νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014‐2020 από Αρχές 

Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς‐Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

πράξεων» 

23)  Της Υ.Α. Π1/2390/16‐10‐2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21‐10‐2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

24)  Της με αριθ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ‐ΠΨ5) εγκυκλίου με θέμα “Ενημέρωση για το 

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΤΕΥΔ)” 

25)  Την Απόφαση ΕΕΑΕ/1/232/2016 «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής» (ΦΕΚ 1074/Β/2016) 

26)  α) Την από 08.09.2017 απόφαση ένταξης της Πράξης με τίτλο «Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σε 

εθνικό  επίπεδο  για  την  προστασία  από  τις  ιοντίζουσες  και  τις  μη  ιοντίζουσες  ακτινοβολίες  – 

Δράσεις ευαισθητοποίησης ‐ ΑΥΡΑ» και κωδικό MIS:5002419  

β) Tην από 16.09.2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΕΑΕ (241η συνεδρίαση) με την οποία εγκρίνονται η 

εκτέλεση  της  Πράξης  με  τίτλο  «Αξιολόγηση  των  δραστηριοτήτων  σε  εθνικό  επίπεδο  για  την 

προστασία από τις ιοντίζουσες και τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες – Δράσεις ευαισθητοποίησης ‐ 
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ΑΥΡΑ»  (κωδ.  MIS:  5002419)  και  την  από  13.10.2017  απόφαση  του  Δ.Σ.  της  ΕΕΑΕ  (249η 

συνεδρίαση) για την ένταξη του ως άνω προγράμματος στον Ειδικό Λογαριασμό της ΕΕΑΕ 

γ)  Την  από  19/10/2017  με  Α.Π.  Π/239/12899/2017  απόφαση  υλοποίησης  με  ίδια  μέσα  του  

Υποέργου  (01)  «Αξιολόγηση  των δραστηριοτήτων σε  εθνικό  επίπεδο  για  την προστασία από  τις  

ιοντίζουσες και τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες – Δράσεις ευαισθητοποίησης ‐ ΑΥΡΑ» της ως άνω 

Πράξης  

27)  Την  με  Α.Π.:  Π/204/15203/07.12.17  Απόφαση  του  Προέδρου  της  ΕΕΑΕ  για  τη  συγκρότηση 

επιτροπής παραλαβής πάσης φύσεως υλικών ή/και υπηρεσιών, που προορίζονται για τις ανάγκες 

της ΕΕΑΕ για το έτος 2018 

28) Την  με  Α.Π.:  Π/204/15204/07.12.2017  Απόφαση  του  Προέδρου  της  ΕΕΑΕ  για  τη  συγκρότηση 

Επιτροπής  για  την  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  προσφορών  προμήθειας  υλικών  ή  παροχής 

υπηρεσιών σε συνοπτικούς διαγωνισμούς για το έτος 2018 

29)  Την  με  Α.Π.:  Π/204/15205/07.12.2017  Απόφαση  του  Προέδρου  της  ΕΕΑΕ  για  τη  συγκρότηση 

Επιτροπής για την αξιολόγηση ενστάσεων που τυχόν υποβληθούν κατά τη διάρκεια της διενέργειας 

συνοπτικών διαγωνισμών προμήθειας υλικών ή παροχής υπηρεσιών για το έτος 2018 

30)  Το πρωτογενές αίτημα με αριθμό Δ.β./271/13574/01.11.2017 με ΑΔΑΜ: 18REQ002617337 2018‐

02‐02 με αντικείμενο την έκδοση διακήρυξης για την «Ανάθεση υπηρεσιών έρευνας κοινής γνώμης 

για τις ακτινοβολίες και διερεύνησης της νοοτροπίας ασφάλειας σε επαγγελματίες» 

31)  Το  απόσπασμα  Πρακτικού  της  252ης  Συνεδρίασης/19.01.2018  του  Δ.Σ.  της  ΕΕΑΕ  «Διενέργεια 

συνοπτικών διαγωνισμών στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΥΡΑ» 

32)  Την  με  Α.Π:  Π/271/1767/07.02.2018  Απόφαση  του  Προέδρου  της  ΕΕΑΕ  για  την  προκήρυξη 

Συνοπτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την «Ανάθεση υπηρεσιών έρευνας κοινής γνώμης για τις 

ακτινοβολίες και διερεύνησης της νοοτροπίας ασφάλειας σε επαγγελματίες» 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Συνοπτικό  διαγωνισμό  με  τη  λήψη  έγγραφων  προσφορών  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον 

συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  της  βέλτιστης  σχέσης  ποιότητας  ‐  τιμής  για  την 

ανάθεση εκτέλεσης και τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο «Υπηρεσίες έρευνας κοινής γνώμης για τις 

ακτινοβολίες  και  διερεύνησης  της  νοοτροπίας  ασφάλειας  σε  επαγγελματίες»,  που  περιγράφεται 

στον Πίνακα  Ι΄  της  παρούσας  διακήρυξης  συνολικού  προϋπολογισμού σαράντα πέντε  χιλιάδων  ευρώ 

(45.000,00  €)  πλέον  Φ.Π.Α  και  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  αυτής  (CPV  79320000‐3:  Υπηρεσίες 

δημοσκοπήσεων).  Ο  διαγωνισμός  πραγματοποιείται  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  της  Πράξης  με  τίτλο 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

«Αξιολόγηση  των  δραστηριοτήτων  σε  εθνικό  επίπεδο  για  την  προστασία  από  τις  ιοντίζουσες  και  τις  μη 

ιοντίζουσες ακτινοβολίες – Δράσεις ευαισθητοποίησης ‐ ΑΥΡΑ» (Κωδικός MIS: 5002419). 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ύστερα από κανονική προθεσμία δεκαεννέα ημερών (19) ημερών, 

από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) (άρθρο 121, ν. 4412/2016).  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΑΡΘΡΟ 2  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΡΘΡΟ 3  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ‐ ΓΕΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΑΡΘΡΟ 4  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡΘΡΟ 5  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΑΡΘΡΟ 6  ΤΡΟΠΟΣ  &  ΧΡΟΝΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  –  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 7  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 8  ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΑΡΘΡΟ 9  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 
ΑΡΘΡΟ 10  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
ΑΡΘΡΟ 11  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

ΑΡΘΡΟ 12  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 13  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 14  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 15  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 16  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 17  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 18  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 19  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 20  ΤΡΟΠΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΤΩΝ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 

ΜΕΙΟΔΟΤΗ 
ΑΡΘΡΟ 21  ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΑΡΘΡΟ 22  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 23  ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 24  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 25  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ‐ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΑΡΘΡΟ 26  ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
ΑΡΘΡΟ 27  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 28  ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΡΘΡΟ 29  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΑΡΘΡΟ 30  ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ 
ΑΡΧΗΣ  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ‐ Ν.Π.Δ.Δ. 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) είναι η αρμόδια αρχή για τον 
έλεγχο, τη ρύθμιση και την εποπτεία του τομέα πυρηνικής ενέργειας, πυρηνικής 
τεχνολογίας, ραδιολογικής, πυρηνικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας. 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση «Yπηρεσιών έρευνας κοινής γνώμης 
για  τις  ακτινοβολίες  και  διερεύνησης  της  νοοτροπίας  ασφάλειας  σε 
επαγγελματίες» 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΥΣ (CPV) 
79320000‐3: Υπηρεσίες δημοσκοπήσεων 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση «Yπηρεσιών έρευνας κοινής γνώμης 
για  τις  ακτινοβολίες  και  διερεύνησης  της  νοοτροπίας  ασφάλειας  σε 
επαγγελματίες»  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας‐τιμής για 
την εκτέλεση της Πράξης με τίτλο «Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σε εθνικό 
επίπεδο  για  την  προστασία  από  τις  ιοντίζουσες  και  τις  μη  ιοντίζουσες 
ακτινοβολίες – Δράσεις ευαισθητοποίησης ‐ ΑΥΡΑ» (Κωδικός MIS: 5002419).  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΟΠΟΙΑ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  Συνοπτικός διαγωνισμός 

ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  Ελληνική 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α   

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

«Στρατηγική  Ανάπτυξης  Ερευνητικών  και  Τεχνολογικών  Φορέων»  του 
Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Επιχειρηματικότητα,  Ανταγωνιστικότητα  και 
Καινοτομία  (ΕΠΑνΕΚ)  που  χρηματοδοτείται  από  την  ΣΑΕ1451  με  κωδικό 
πράξης  ΣΑ  (ενάριθμο)  2017ΣΕ14510006  και  συγχρηματοδοτείται  από  το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)». 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Χρονοδιάγραμμα  υποβολής  παραδοτέων  καθώς  και  καταληκτική  ημερομηνία 
παράδοσης: εντός τριμήνου από την υπογραφή της σύμβασης  

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΕΕΑΕ ‐ Αγία Παρασκευή, Αθήνα
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄& Νεαπόλεως, Τ.Θ.60092, 15310, Αγ. Παρασκευή Αττικής  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ 
ΤΗΣ EEAΕ 

www.eeae.gr 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Αιτήματα  διευκρινίσεων  υποβάλλονται  γραπτώς  μέσω  ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@eeae.gr  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης είναι η ελληνική. Όλα τα 
έγγραφα  επικοινωνίας  με  τους  Προσφέροντες  –  υποψήφιους  Αναδόχους, 
καθώς και οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  
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ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Αντικείμενο  του διαγωνισμού  είναι  η ανάθεση  εκτέλεσης «Υπηρεσιών έρευνας κοινής γνώμης για τις 

ακτινοβολίες  και  διερεύνησης  της  νοοτροπίας  ασφάλειας  σε  επαγγελματίες»  (CPV  79320000‐3: 

Υπηρεσίες δημοσκοπήσεων).  

Τα παραδοτέα της ανωτέρω ανάθεσης υπηρεσιών θα πρέπει να υποβληθούν εντός τριών (3) μηνών από την 

υπογραφή της σύμβασης. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00€), πλέον 

ΦΠΑ 24%. Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού της ΕΕΑΕ στο πλαίσιο του 

Προγράμματος «Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο για την προστασία από τις ιοντίζουσες 

και τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες – Δράσεις ευαισθητοποίησης» με την κωδική ονομασία ΑΥΡΑ (κωδικός 

MIS: 5002419). Το πρόγραμμα ΑΥΡΑ έχει  ενταχθεί στη «Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και 

Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 2014‐2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.  

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί:  

α) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)  

β) στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ  

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας υλοποιεί την περίοδο 2017‐2019 το πρόγραμμα «Αξιολόγηση των 

δραστηριοτήτων  σε  εθνικό  επίπεδο  για  την  προστασία  από  τις  ιοντίζουσες  και  τις  μη  ιοντίζουσες 

ακτινοβολίες  –  Δράσεις  ευαισθητοποίησης»  με  την  κωδική  ονομασία  ΑΥΡΑ.  Το  πρόγραμμα  ΑΥΡΑ  έχει 

ενταχθεί  στη  «Δράση  Στρατηγικής  Ανάπτυξης  Ερευνητικών  και  Τεχνολογικών  Φορέων»  του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014‐2020» που 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κωδικός MIS: 5002419). 

Μία  από  τις  κύριες  δράσεις  του  προγράμματος  ΑΥΡΑ  είναι  η  αποτύπωση  των  απόψεων,  αλλά  και  της 

γνώσης και πληροφόρησης της κοινής γνώμης για τα θέματα ακτινοβολιών, καθώς και η διερεύνηση των 

διαστάσεων  της  νοοτροπίας  ασφάλειας  (safety  culture)  μεταξύ  εμπλεκόμενων  στο  σύστημα 

ακτινοπροστασίας φορέων και προσώπων. 
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Βασικό εργαλείο θα είναι η διενέργεια μιας εθνικής έρευνας που έχει ως αποτέλεσμα την καταγραφή της 

γνώσης,  της  πληροφόρησης  και  των  αντιλήψεων  του  ελληνικού  πληθυσμού  για  τις  ακτινοβολίες,  τις 

εφαρμογές τους και την αντίληψη του κινδύνου που ενέχει η χρήση τους.  

Μέχρι στιγμής, στοιχεία από έρευνες κοινής γνώμης αναφορικά με ζητήματα ακτινοβολιών είναι δυνατό να 

αντληθούν μόνο αποσπασματικά και μόνο για συγκεκριμένα θέματα, με κύρια πηγή το Ευρωβαρόμετρο.  

Ωστόσο,  σε  εθνικό  επίπεδο  δεν  έχει  πραγματοποιηθεί  ποτέ  έρευνα που  θα  αφορά  σε  όλο  το φάσμα  των 

ακτινοβολιών,  το  αντιλαμβανόμενο  ρίσκο  και  τις  στάσεις  της  ελληνικής  κοινής  γνώμης  έναντι  κρίσιμων 

ζητημάτων που άπτονται  της  δημόσιας υγείας  και  της προστασίας  του περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια,  η 

εικόνα που έχει η ΕΕΑΕ για τις γνώσεις και αντιλήψεις για τις ακτινοβολίες, την ίδια την ρυθμιστική αρχή, 

καθώς και για την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει, αλλά και για τις αντιλήψεις της κοινής γνώμης, δεν είναι 

τεκμηριωμένη.  

Συνολικά τα ευρήματα της έρευνας αναμένεται να έχουν στρατηγικής σημασίας αντίκτυπο στον τρόπο που 

η  ΕΕΑΕ  επικοινωνεί  θέματα  δημόσιας  πολιτικής,  δημόσιας  υγείας  και  προστασίας  περιβάλλοντος, 

ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα. Επίσης, θα κατευθύνουν τις δράσεις εκπαίδευσης 

και ενημέρωσης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΥΡΑ.  

Αναλυτικά, οι Τεχνικές Προδιαγραφές αναφορικά με την ανάθεση «Υπηρεσιών έρευνας κοινής γνώμης για 

τις  ακτινοβολίες  και  διερεύνησης  της  νοοτροπίας  ασφάλειας  σε  επαγγελματίες»,  περιγράφονται  στο 

Παράρτημα Α’  που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  

α)    τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα ή λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και δραστηριοποιούνται 

στον τομέα των ερευνών κοινής γνώμης και των δημοσκοπήσεων. 

β)    ενώσεις των ως άνω φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  78  του  ν.  4412/2016  δύναται  να  συμμετέχουν  στο  διαγωνισμό  και  οικονομικοί 

φορείς  (προσφέροντες)  που  θα  μπορούν  να  βασιστούν  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  εφόσον  οι 

τελευταίοι είναι αυτοί που θα εκτελέσουν το αντικείμενο του διαγωνισμού και θα κατέχουν τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις και διαπίστευσης.  Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει ο οικονομικός φορέας (προσφέρων) που 

επιθυμεί  να  στηριχτεί  στις  ικανότητες  άλλου  φορέα  να  αποδείξει  στην  αναθέτουσα  αρχή  τη  σχετική 

δέσμευση (π.χ. Σύμβαση) μεταξύ των φορέων αυτών για τον σκοπό του διαγωνισμού. 

Οι  ενώσεις  δεν  υποχρεούνται  να  λαμβάνουν  ορισμένη  νομική  μορφή  προκειμένου  να  υποβάλουν  την 

προσφορά.   
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Αποκλείονται από την διαδικασία ανάθεσης όσοι εμπίπτουν στους λόγους αποκλεισμού των παρ. 1, 2 και 4 

του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του ν. 4412/2016. Οι  ενώσεις προσώπων αποκλείονται σε περίπτωση 

που ένα τουλάχιστον μέλος τους εμπίπτει σε έναν εκ των ως άνω λόγων αποκλεισμού.   

 
ΑΡΘΡΟ 5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Τα κριτήρια επιλογής (προϋποθέσεις συμμετοχής), έτσι όπως αποτυπώνονται στο Μέρος IV του Τ.Ε.Υ.Δ. 

είναι τα κάτωθι:  

 

α)   να  έχουν  αποδεδειγμένη  εμπειρία  σε  θέματα  διενέργειας  πανελλαδικών  ερευνών  και  συνεντεύξεων 

βάσει  δομημένου  ερωτηματολογίου,  και  συγκεκριμένα,  θα  πρέπει  να  έχουν  εκτελέσει  κατά  την 

τελευταία  τριετία  τουλάχιστον  δύο  (2)  έργα  πανελλαδικής  εμβέλειας,  αντίστοιχης  μεθοδολογίας  και 

πολυπλοκότητας. 

β)   να διαθέτουν κατάλληλη οργάνωση,  δομή και μέσα, προκειμένου να ανταπεξέλθουν με  επιτυχία στις 

απαιτήσεις του υπό ανάθεση αντικειμένου του διαγωνισμού. 

γ)   να  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επαγγελματικό  ή  εμπορικό  μητρώο  σχετικό  με  την  άσκηση  της 

δραστηριότητας που απαιτείται για την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της παρούσας. 

δ)  να έχουν ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών το διπλάσιο της παρούσας διακήρυξης τα τελευταία τρία έτη 

κατά  μέσο  όρο.  Σε  περίπτωση  προσφερόντων  που  δραστηριοποιούνται  για  χρονικό  διάστημα 

μικρότερο  των  τριών  διαχειριστικών  χρήσεων,  πρέπει  να  έχουν  τα  ανωτέρω  ζητούμενα  για  όσες 

διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται. 

ε)     να διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα από τραπεζικό ίδρυμα, 

στ)    να  είναι  μέλη  της  ESOMAR  (European  Society  for  Opinion & Marketing  Research)  ή/και  του  ΣΕΔΕΑ  

(Σύλλογος Εταιρειών Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς). 

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης πρέπει να πληροί τις ως άνω υπό δ, ε 

και στ ελάχιστες προϋποθέσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ‐ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Δευτέρα 

26/02/2018 

ΩΡΑ 13:00 

Τετάρτη 

28/02/2018 

 ΩΡΑ 10.00 
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Οι  προσφορές  παραδίδονται  ή  αποστέλλονται  σφραγισμένες  μέχρι  την Δευτέρα 26  Φεβρουαρίου 2018, 

ώρα  13:00,  στην  έδρα  της  ΕΕΑΕ  (Πατριάρχου  Γρηγορίου  Ε’  και  Νεαπόλεως,  ΤΘ  60092,  ΤΚ  153  10,  Αγ. 

Παρασκευή Αττικής, Τμήμα Οικονομικού & Προμηθειών). Οι φάκελοι των προσφορών που παραλαμβάνονται 

εμπρόθεσμα  πρωτοκολλούνται  και  αντίγραφο  του  αριθμού  πρωτοκόλλου  είναι  στη  διάθεση  του  κάθε 

προσφέροντα οικονομικού φορέα.      

Η  έναρξη  υποβολής  των  προσφορών  που  κατατίθενται  κατά  την  καταληκτική  ημερομηνία  στην  έδρα  της 

ΕΕΑΕ,  κηρύσσεται  από  τον  πρόεδρο  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  μισή  ώρα  πριν  από  την  ώρα  λήξης.  Η 

παραλαβή  μπορεί  να  συνεχισθεί  και  μετά  την  ώρα  λήξης,  αν  η  υποβολή,  που  έχει  εμπρόθεσμα  αρχίσει, 

συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η 

λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της Επιτροπής, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών 

της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Η  ΕΕΑΕ  δεν  αναλαμβάνει  καμία  ευθύνη  για  τυχόν  καθυστερημένη,  από  οποιαδήποτε  αιτία,  άφιξη  των 

προσφορών.  Προσφορές  που  είτε  υποβλήθηκαν  μετά  την  καθορισμένη  ημερομηνία,  είτε  δεν  έφθασαν 

έγκαιρα, επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να αποσφραγισθούν. 

Η  αποσφράγιση  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  ‐  τεχνικών  προσφορών  θα  πραγματοποιηθεί  την 

Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Ελληνικής Επιτροπής 

Ατομικής Ενέργειας (Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ & Νεαπόλεως, Τ.Κ. 153 10, Αγ. Παρασκευή Αττικής). 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Η διακήρυξη διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ (www.eeae.gr) από 08.02.2018, καθώς και στη 

διαδικτυακή πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (www.promitheus.gov.gr). 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητήσουν γραπτώς συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για 

το  περιεχόμενο  της  παρούσας  διακήρυξης  το  αργότερο  έξι  (06)  ημέρες  πριν  από  την  καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή έως και 20/02/2018. Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων 

μπορούν να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@eeae.gr.   

Οι απαντήσεις επί των ερωτήσεων ‐ διευκρινίσεων θα αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ και θα 

είναι προσβάσιμες σε όλους τους οικονομικούς φορείς που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν 

στην διαγωνιστική διαδικασία της παρούσας διακήρυξης το αργότερο μέχρι και τέσσερις  (4) ημέρες πριν 

από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.  

Κανένας οικονομικός φορέας δεν επιτρέπεται να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της ΕΕΑΕ. 
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ΑΡΘΡΟ 8. ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

Οι  προσφορές  τοποθετούνται  σε  ενιαίο  σφραγισμένο  φάκελο,  στον  οποίο  εσωκλείονται  τρεις  χωριστοί, 

σφραγισμένοι φάκελοι: ο πρώτος φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, ο δεύτερος την τεχνική 

προσφορά και ο τρίτος την οικονομική προσφορά.   

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  στην  ελληνική  γλώσσα.  Τα  εγχειρίδια  που  τυχόν  τη  συνοδεύουν  μπορούν  να 

υποβάλλονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.  

Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να υποβάλλονται εντύπως, σε σφραγισμένο φάκελο, 

στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α) ο τίτλος της διακήρυξης, 

β) η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής, 

γ) η λέξη Προσφορά 

δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών), 

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

 

O φάκελος θα περιλαμβάνει: 

α)  Ξεχωριστό  σφραγισμένο  φάκελο,  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»  ο  οποίος  πρέπει,  επί 

ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 της παρούσης. 

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος επί ποινή αποκλεισμού, 

θα  πρέπει  να  περιέχει  όλα  τα  απαιτούμενα  από  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  παρούσας  διακήρυξης 

στοιχεία (π.χ. πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας, prospectus).  

γ)  Ξεχωριστό  σφραγισμένο  φάκελο,  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά»,  ο  οποίος  επί  ποινή 

αποκλεισμού,  θα  πρέπει  να  περιέχει  το  απαιτούμενο  έντυπο  Οικονομικής  Προσφοράς  σύμφωνα  με  τις 

προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. 

Εφόσον  ένας  οικονομικός  φορέας  χαρακτηρίζει  ορισμένες  πληροφορίες  της  προσφοράς  του  ως 

εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή  εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά 

όλες  τις  σχετικές  διατάξεις  νόμου  ή  διοικητικές  πράξεις  που  επιβάλλουν  την  εμπιστευτικότητα  της 

συγκεκριμένης  πληροφορίας.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  δεν  υπάρχει  υποχρέωση  τήρησης  της 

εμπιστευτικότητας. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 

προσφερόμενες  ποσότητες,  την  οικονομική  προσφορά  και  τα  στοιχεία  της  τεχνικής  προσφοράς  που 

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.  

Σε  περίπτωση  που  χρησιμοποιούνται  συντομογραφίες,  είναι  υποχρεωτικό  για  τον  προσφέροντα  να 

αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 
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Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο προσφέρων είναι απολύτως ενήμερος από κάθε 

πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της σύμβασης και έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία της διακήρυξης.   

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, προϋποθέσεις και 

προδιαγραφές  της  παρούσας.  Προσφορές  που  παρουσιάζουν  αποκλίσεις  από  την  παρούσα  διακήρυξη 

απορρίπτονται. Προσφορές που  είναι  αόριστες  και  ανεπίδεκτες  εκτίμησης  ή περιέχουν  όρους αντίθετους 

προς  τη  διακήρυξη  ή  αιρέσεις,  χαρακτηρίζονται  ως  μη  αποδεκτές  και  απορρίπτονται.  Αντιπροσφορά  ή 

τροποποίηση προσφοράς  ή  πρόταση που  εξομοιώνεται  με  εναλλακτική  προσφορά  είναι  απαράδεκτη  και 

δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Η ένωση προσώπων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους 

εκπροσώπους που αποτελούν την ένωση είτε από τον ειδικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

Οι  Συμμετέχοντες  ‐  Οικονομικοί  φορείς  οφείλουν,  μαζί  με  την  προσφορά,  να  καταθέσουν  επί  ποινή 

αποκλεισμού  το  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (Τ.Ε.Υ.Δ.)  του  Παραρτήματος  Δ’  της 

παρούσας  διακήρυξης.  Επισημαίνεται  ότι  στον  φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής» 

υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

 

1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του Παραρτήματος Δ’ της παρούσας διακήρυξης.  

 

 Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει αυτοτελώς, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ένα 

Τ.Ε.Υ.Δ.  

 Όταν  συμμετέχουν  οικονομικοί  φορείς  υπό  τη  μορφή  ένωσης,  πρέπει  να  συμπληρωθεί  και  να 

υποβληθεί  για  κάθε  φορέα  –  μέλος  της  ένωσης  χωριστό  Τ.Ε.Υ.Δ.,  στο  οποίο  παρατίθενται  οι 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV του ΤΕΥΔ. 

 Στην  περίπτωση  που  ο  οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχτεί  στις  ικανότητες  άλλου  φορέα 

πρέπει να αποδείξει στην αναθέτουσα αρχή τη σχετική δέσμευση (π.χ. σύμβαση) μεταξύ τους για το 

σκοπό  του  διαγωνισμού,  η  οποία  θα  πρέπει  να  κατατεθεί  με  τα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης.  

Επίσης,  ο  έλεγχος μη πλήρωσης  των λόγων αποκλεισμού και πλήρωσης  των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής  πρέπει  να  γίνεται  και  από  τους  δύο  φορείς,  με  την  προσκόμιση  και  από  τους  δύο  των 

αντίστοιχων δικαιολογητικών συμμετοχής και κατακύρωσης. Στην περίπτωση αυτή  ο προσωρινός 

ανάδοχος οφείλει, μαζί με τα δικά του δικαιολογητικά συμμετοχής, να υποβάλλει και τα αντίστοιχα 

δικαιολογητικά συμμετοχής του δανείζοντα φορέα.  
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 Το Τ.Ε.Υ.Δ. των νομικών προσώπων υπογράφεται από τον νόμιμο/ους εκπροσώπους ανάλογα με τις 

αρμοδιότητές τους εκ του καταστατικού.  

2.   Πιστοποιητικό  εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.  του οικείου Επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο μητρώο  ισοδύναμης 

επαγγελματικής οργάνωσης της χώρας εγκατάστασης του υποψηφίου κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού. 

3.   Παραστατικό εκπροσώπησης, μόνο εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο 

(σε  περίπτωση  φυσικού  προσώπου)  ή  δεν  εκπροσωπείται  από  τον  νόμιμο  και  εμφαινόμενο  στο 

καταστατικό εκπρόσωπο (σε περίπτωση νομικού προσώπου). 

4.  Πρακτικό  Δ.Σ  περί  έγκρισης  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό,  στο  οποίο  μπορεί  να  περιέχεται  και 

εξουσιοδότηση  (εφόσον  αυτό  προβλέπεται  από  το  καταστατικό)  για  υπογραφή  και  υποβολή 

προσφοράς, σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα. 

 

- Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, κάθε μέλος της οφείλει να πληροί όλες τις απαιτήσεις συμμετοχής 

και να μην υφίσταται στο πρόσωπό του λόγος αποκλεισμού, οφείλει δηλαδή να καταθέσει αυτοτελώς 

τα ως άνω δικαιολογητικά (σημεία 1‐ 4), αλλά και έγγραφο σύστασης της ένωσης. Στο έγγραφο αυτό 

ρητά θα δηλώνεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης σε αυτήν, το ειδικότερο μέρος 

του δημοπρατούμενου αντικειμένου που θα εκτελέσει το κάθε μέλος της, ένα μέλος ως υπεύθυνο για 

το  συντονισμό  και  τη  διοίκηση  όλων  των  μελών  της  ένωσης,  το  τυχόν  διαφορετικό  ποσοστό 

συμμετοχής τους στα κέρδη και τις ζημίες της δημοπρατούμενης σύμβασης, ο κοινός εκπρόσωπος της 

ένωσης,  η  από  κοινού  ανάληψη  σε  ολόκληρο  της  ευθύνης  για  την  εκτέλεση  του  αντικειμένου  της 

σύμβασης και ότι η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι  νομικό πρόσωπο την  ίδια υπεύθυνη δήλωση υπογράφουν: ο 

διαχειριστής (όταν το νομικό πρόσωπο είναι ΟΕ, ΕΕ ή ΕΠΕ), ο Πρόεδρος και όλα τα μέλη του ΔΣ (όταν 

το  νομικό  πρόσωπο  είναι  ΑΕ),  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  του  νομικού  προσώπου  (σε  κάθε  άλλη 

περίπτωση). 

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων εμπίπτει σε έναν από τους αναφερόμενους λόγους αποκλεισμού του 

άρθρου 73 του ν. 4412/2016 οφείλει να αναφέρει ποια μέτρα αυτοκάθαρσης έχει τυχόν λάβει και να 

προσκομίσει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν 

την αξιοπιστία του. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Στην Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται συνοπτικός πίνακας περιεχομένων, στον οποίο θα 

καταγράφονται όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία. Η τεχνική προσφορά περιλαμβάνει οποιοδήποτε στοιχείο 
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τεκμηριώνει τη συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη, 

και κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

α)  αναλυτική περιγραφή της ερευνητικής διαδικασίας (μεθοδολογία) με την οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος  

σκοπεύει  να  προσεγγίσει  το  αντικείμενο  διαγωνισμού,  ώστε  να  ικανοποιήσει  τις  απαιτήσεις  της 

διακήρυξης, και αιτιολόγηση αυτής, 

β)   αναλυτική περιγραφή της τεχνογνωσίας και των εργαλείων υποστήριξης που θα χρησιμοποιηθούν, 

γ)   κατάλογο με τη δομή, σύνθεση, στελέχωση, καταλληλότητα και οργάνωση της ομάδας που θα διαθέσει ο  

ανάδοχος  για  την  εκτέλεση  της  σύμβασης,  τεχνογνωσία  και  εξειδίκευση  των  στελεχών  της  ομάδας, 

σαφήνεια  και  επάρκεια  ορισμού  καθηκόντων  των  μελών  της  (συμπεριλαμβανομένων  βιογραφικών 

σημειωμάτων), 

δ)  παραδείγματα συναφών παραδοτέων (π.χ. έκθεση αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων, πληροφοριακά  

γραφήματα) από την εκτέλεση έργων αντίστοιχης μεθοδολογίας και πολυπλοκότητας, 

ε)   χρονοδιάγραμμα  εκτέλεσης  και  ενημέρωσης  του  επιστημονικού  υπεύθυνου  του  προγράμματος  ΑΥΡΑ  

για την πρόοδο των εργασιών.  

στ)  άλλα  στοιχεία  που  περιγράφουν  και  τεκμηριώνουν  τη  συμμόρφωση  του  προσφέροντος  προς  τις    

τεχνικές προδιαγραφές.  

Τυχόν  φυλλάδια,  πιστοποιήσεις,  πρότυπα  ή  άλλα  έγγραφα  που  συνοδεύουν  την  προσφορά  μπορούν  να 

υποβάλλονται είτε στην ελληνική, είτε στην αγγλική γλώσσα.  

Αν  τα  τεχνικά  στοιχεία  της  προσφοράς  δεν  είναι  δυνατόν,  λόγω  μεγάλου  όγκου,  να  τοποθετηθούν  στον 

κυρίως  φάκελο,  τότε  αυτά  συσκευάζονται  χωριστά  και  ακολουθούν  τον  κυρίως  φάκελο  με  τις  ίδιες 

ενδείξεις.  

ΑΡΘΡΟ 11. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς περιέχει την οικονομική προσφορά του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα,  σύμφωνα  με  το  υπόδειγμα  του  παραρτήματος  Β΄  της  παρούσας.  Στην  τιμή  προσφοράς 

περιλαμβάνονται  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις  ως  και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση  σύμφωνα  με  την  κείμενη 

νομοθεσία.  

Οι  τιμές  δίνονται  σε  ευρώ,  χωρίς ΦΠΑ,  αναγράφονται  δε  ολογράφως  και  αριθμητικώς.  Η  αναγραφή  της 

τιμής  σε  ευρώ,  μπορεί  να  γίνεται  έως  δύο  δεκαδικά  ψηφία,  εφόσον  χρησιμοποιείται  σε  ενδιάμεσους 

υπολογισμούς. Προσφορές που δεν δίνουν τιμή σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Απορρίπτεται ως απαράδεκτη προσφορά α) από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 

τιμή, β) προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, γ) προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της 

τιμής.   

Οι  τιμές  των  προσφορών  δεν  υπόκεινται  σε  μεταβολή  κατά  τη  διάρκεια  ισχύος  της  προσφοράς.  Σε 

περίπτωση  που  ζητηθεί  παράταση  ισχύος  της  προσφοράς,  οι  προσφέροντες  δεν  δικαιούνται,  κατά  τη 

γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για  την παράταση αυτή,  να υποβάλουν νέους πίνακες  τιμών ή να 

τους τροποποιήσουν. 

Επισημαίνονται τα εξής: 

 Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους 

τους. Η προσφορά της Ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της 

Ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

 Κάθε  ενδιαφερόμενος  μπορεί  να  υποβάλει  μία  μόνο  προσφορά.  Εναλλακτικές  προσφορές  και 

αντιπροσφορές  δεν  γίνονται  δεκτές  και  σε  περίπτωση  που  υποβληθούν  δεν  λαμβάνεται  καμία  εξ 

αυτών υπ' όψη. 

 Η αναθέτουσα  αρχή  δεν  αποκαλύπτει  πληροφορίες  που  της  έχουν  διαβιβάσει  οικονομικοί φορείς 

και  τις  οποίες  έχουν  χαρακτηρίσει  ως  εμπιστευτικές,  συμπεριλαμβανομένων,  ενδεικτικά,  των 

τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. 

 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις στους οικονομικούς φορείς, με σκοπό την 

προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τις οποίες παρέχουν οι αναθέτουσες 

αρχές  καθ’  όλη  τη  διαδικασία  σύναψης  συμβάσεων.  Μπορούν  επίσης  να  απαιτήσουν  από  τους 

οικονομικούς φορείς να διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, 

τους  υπεργολάβους  τους  και  κάθε  άλλο  τρίτο  πρόσωπο  που  χρησιμοποιούν  κατά  την  ανάθεση  ή 

εκτέλεση της σύμβασης. 

 Εφόσον  ένας  οικονομικός  φορέας  χαρακτηρίζει  πληροφορίες  ως  εμπιστευτικές,  λόγω  ύπαρξης 

τεχνικού  ή  εμπορικού  απορρήτου,  στη  σχετική  δήλωσή  του,  αναφέρει  ρητά  όλες  τις  σχετικές 

διατάξεις  νόμου  ή  διοικητικές  πράξεις  που  επιβάλλουν  την  εμπιστευτικότητα  της  συγκεκριμένης 

πληροφορίας. 

 Δεν  χαρακτηρίζονται  ως  εμπιστευτικές  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  τιμές  μονάδος,  τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της 

καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών  του  διαγωνισμού.  Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος 

μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να 

παραταθεί,  εφόσον  ζητηθεί από  την αναθέτουσα αρχή με απόφαση του Προέδρου  της, πριν από τη λήξη 

της,  για  διάστημα  ίσο  με  το  αρχικά  δοθέν.  Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανωτάτου  ορίου  χρόνου 

παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός 

εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  με  απόφαση  του  προέδρου  της  κρίνει  αιτιολογημένα  ότι  η  συνέχιση  του 

διαγωνισμού  εξυπηρετεί  το  δημόσιο  συμφέρον,  οπότε  οι  συμμετέχοντες  στον  διαγωνισμό  μπορούν  να 

επιλέξουν,  είτε να παρατείνουν την προσφορά τους,  εφόσον τους  ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανωτάτου ορίου, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους 

παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.  

Η  ανακοίνωση  της  κατακύρωσης  του  διαγωνισμού  στον  Ανάδοχο  μπορεί  να  γίνει  και  μετά  τη  λήξη  της 

ισχύος  της  προσφοράς,  τον  δεσμεύει  όμως  μόνο  εφόσον  αυτός  το  αποδεχτεί.    Ο  προσφέρων  δεν  έχει 

δικαίωμα  να  αποσύρει  την  προσφορά  του  ή  μέρος  της  μετά  την  αποσφράγισή  της.  Σε  περίπτωση που  η 

προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων κηρύσσεται έκπτωτος. 

ΑΡΘΡΟ 13. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά  την  κατάθεση  της  προσφοράς  και  σε  όλη  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας  αξιολόγησης,  επί  νομίμως 

υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν η αναθέτουσα αρχή 

τους απευθύνει σχετικό αίτημα. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να απαντήσουν μέσα σε εύλογο χρονικό 

διάστημα  που  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  δύναται  να  ορίσει  κατά  περίπτωση  και  το  οποίο  δεν  θα  είναι 

μεγαλύτερο των επτά (7) ημερών από την λήψη της σχετικής ειδοποίησης. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες 

παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για 

τα  οποία  υποβλήθηκε  σχετικό  αίτημα.  Στην  περίπτωση  αυτή  η  παροχή  διευκρινίσεων  από  τον 

προσφέροντα  είναι  υποχρεωτική  και  δεν  θεωρείται  αντιπροσφορά.  Οι  απαντήσεις  αυτές  αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς. Σε περίπτωση μη παροχής διευκρινίσεων η προσφορά απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη.  

ΑΡΘΡΟ 14. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση  των προσφορών που  έχουν  έγκαιρα υποβληθεί  ή αποσταλεί  και παραληφθεί,  γίνεται από 

την  Επιτροπή  Διαγωνισμού  δημόσια,  παρουσία  των  προσφερόντων  ή  των  νομίμως  εξουσιοδοτημένων 

εκπροσώπων τους. Όσοι δικαιούνται  να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης  των προσφορών, 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

και  ειδικότερα  σε  κάθε  επιμέρους  στάδιο  της  διαδικασίας  αποσφράγισης,  λαμβάνουν  γνώση  των 

συμμετεχόντων  στον  διαγωνισμό,  των  εγγράφων  που  κατατίθενται  και  των  τιμών  που  προσφέρθηκαν.  Η 

πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού είναι δυνατή μόνο κατά την δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής σε 

κάθε επιμέρους στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης και όχι σε άλλη χρονική στιγμή.   

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού μετά τη λήξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και  της τεχνικής προσφοράς. Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής και  τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς, εκτός από τα prospectus, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ανά 

φύλλο ή γίνεται διάτρηση αυτών με ειδική διατρητική μηχανή της ΕΕΑΕ. Οι φάκελοι οικονομικής προσφοράς 

δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή, και τοποθετούνται σε νέο 

φάκελο,  ο  οποίος  επίσης  μονογράφεται  και  σφραγίζεται  από  την  Επιτροπή,  και  παραδίδεται  στο  Τμήμα 

Οικονομικού  &  Προμηθειών,  προκειμένου  να  αποσφραγιστεί  την  ημερομηνία  και  ώρα  που  θα  οριστεί  με 

ανακοίνωση από το ανωτέρω τμήμα της αναθέτουσας αρχής.  

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει  την ορθότητα και πληρότητα 

των δικαιολογητικών συμμετοχής που έχουν υποβληθεί και καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε 

Πρακτικό (1ο πρακτικό), το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής.  Στη συνέχεια (στην ίδια ή σε 

επόμενη  συνεδρίαση),  η  Επιτροπή  αξιολογεί  τις  τεχνικές  προσφορές  και  συντάσσει  πρακτικό  στο  οποίο 

καταγράφει  την  αποδοχή  και  βαθμολόγηση  των  τεχνικών  προσφορών,  την  τυχόν  απόρριψη  και  τους 

λόγους απόρριψης όσων τεχνικών προσφορών δεν γίνονται αποδεκτές  (συνέχεια  του 1ου πρακτικού ή 2ο 

πρακτικό). Το πρακτικό (ή πρακτικά) αποστέλλεται στον Πρόεδρο της ΕΕΑΕ για την έκδοση απόφασης. Η 

απόφαση  του  Προέδρου  της  ΕΕΑΕ  κοινοποιείται  στους  προσφέροντες  με  φαξ  ή  μέσω  ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, ώστε να ασκήσουν τυχόν ένσταση σύμφωνα με το άρθρο του 127 ν. 4412/2016.  

Μετά  την  ολοκλήρωση  του  σταδίου  ενστάσεων,  οι  σφραγισμένοι  φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών 

επαναφέρονται  –  για  όσες  προσφορές  κρίθηκαν  αποδεκτές  –  στην  Επιτροπή  Διαγωνισμού  για  την 

αποσφράγισή τους. Το Τμήμα Οικονομικού & Προμηθειών της ΕΕΑΕ ενημερώνει με ανακοίνωσή του τους 

προσφέροντες των οποίων οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές για την ημερομηνία, ώρα και τόπο 

αποσφράγισης  των  οικονομικών  προσφορών.  Οι  φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών  για  όσες 

προσφορές  δεν  κρίθηκαν  τεχνικά  αποδεκτές  κατά  το  προηγούμενο  στάδιο  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά 

παραμένουν στην αναθέτουσα αρχή, ώστε να επιστραφούν στους προσφέροντες μετά την ολοκλήρωση του 

διαγωνισμού. 
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Κατά  την  αποσφράγιση  των  οικονομικών  προσφορών  όλα  τα  στοιχεία  τους  μονογράφονται  και 

σφραγίζονται ανά φύλλο από την Επιτροπή Διαγωνισμού ή γίνεται διάτρηση αυτών με ειδική διατρητική 

μηχανή της ΕΕΑΕ. Ακολουθεί η ανακοίνωση των οικονομικών προσφορών.  

Όταν  κάποια  προσφορά  κρίνεται  ως  ασυνήθιστα  χαμηλή,  ζητείται  από  τον  προσφέροντα  έγγραφη 

αιτιολόγηση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας κατά ανώτερο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 

της πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 88 του ν. 4412/2016. Εάν και μετά την παροχή της αιτιολόγησης η 

προσφορά κριθεί ως υπερβολικά χαμηλή, απορρίπτεται. 

Το αποτέλεσμα αξιολόγησης  των οικονομικών προσφορών καταγράφεται σε πρακτικό και αποστέλλεται 

στον Πρόεδρο της ΕΕΑΕ για  την  έκδοση απόφασης. Στην απόφαση ορίζεται ο προσωρινός Ανάδοχος  του 

διαγωνισμού.  Η  απόφαση  του  Προέδρου  κοινοποιείται  στους  προσφέροντες  με  φαξ  ή  με  ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο,  ώστε  να  ασκήσουν  τυχόν  ένσταση  σύμφωνα  με  το  άρθρο  127  του  ν.  4412/2016.  Η 

ανακοίνωση της απόφασης στον προσωρινό ανάδοχο δεν συνοδεύεται με πρόσκληση σύναψης σύμβασης 

και δεν οδηγεί στη σύναψη της σύμβασης.  

Παράλληλα,  η  αναθέτουσα  αρχή  ειδοποιεί  εγγράφως  τον  προσωρινό  ανάδοχο  να  υποβάλλει  σε 

σφραγισμένο φάκελο και εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης τα πρωτότυπα 

ή νόμιμα αντίγραφα (άρθρο 1, ν. 4250/2014) των δικαιολογητικών κατακύρωσης που ορίζονται στο άρθρο 

16 της παρούσας. 

Αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης α) διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο 

Τ.Ε.Υ.Δ. είναι ψευδή ή ανακριβή ή β) δεν προσκομιστούν εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, ο 

προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά.  Αν  κανένας  από  τους 

προσφέροντες  δεν  συμμορφώνεται  προς  τις  ως  άνω  απαιτήσεις  του  διαγωνισμού,  ο  διαγωνισμός 

ματαιώνεται.  

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού και τη διαβίβαση 

του  φακέλου  στον  Πρόεδρο  της  ΕΕΑΕ  για  τη  λήψη  απόφασης  οριστικής  κατακύρωσης  ή  κήρυξης  του 

προσωρινού Αναδόχου ως έκπτωτου ή ματαίωσης του διαγωνισμού.  

Η  απόφαση  οριστικής  κατακύρωσης  κοινοποιείται  μαζί  με  αντίγραφα  όλων  των  πρακτικών  σε  κάθε 

προσφέροντα,  εκτός  από  τον  προσωρινό  Ανάδοχο,  με  φαξ  ή  με  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο,  ώστε  να 

ασκήσουν τυχόν ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016.   

Μετά  την  άπρακτη  πάροδο  πέντε  (5)  ημερών  ή  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  των  ενστάσεων,  η 

απόφαση οριστικής κατακύρωσης κοινοποιείται στον Ανάδοχο. Παράλληλα, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί 
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εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο πρωτότυπα ή νόμιμα αντίγραφα 

(άρθρο 1, ν. 4250/2014) ή επικαιροποιημένα τυχόν δικαιολογητικά κατακύρωσης που δεν είναι πλέον σε 

ισχύ, αλλά και να προσέλθει εντός είκοσι (20) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση για την υπογραφή της 

σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Εάν  ο  οριστικός  ανάδοχος  δεν  προσέλθει  για  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  κηρύσσεται  έκπτωτος.  Στη 

συνέχεια η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή 

του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν η μη έγκαιρη υπογραφή της 

σύμβασης  ή  η  μη  εκπλήρωση  των  συμβατικών  υποχρεώσεων  οφείλεται  σε  υπαιτιότητα  της  ΕΕΑΕ  ή  σε 

λόγους ανωτέρας βίας, η απόδειξη των οποίων βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.   

ΑΡΘΡΟ 15. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: 

α) Κατανόηση αντικειμένου – σαφήνεια πρότασης (συντελεστής βαρύτητας 20%) 

β) Μεθοδολογία – Τεχνική Προσέγγιση (συντελεστής βαρύτητας 50%) 

γ) Καταλληλότητα ομάδας έργου (συντελεστής βαρύτητας 20%) 

δ) Χρονοδιάγραμμα (συντελεστής βαρύτητας 10%) 

 

Τα  κριτήρια  αξιολόγησης  των  Τεχνικών  Προσφορών  και  οι  αντίστοιχοι  συντελεστές  βαρύτητας 
παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 1: 
 

Πίνακας 1: Κριτήρια αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών 
 

Κριτήρια Αξιολόγησης  Συντελεστές βαρύτητας 

Κ1  Κατανόηση αντικειμένου – σαφήνεια πρότασης  20%  (σ1) 

Κ2  Μεθοδολογία – Τεχνική Προσέγγιση  50% (σ2) 

Κ3  Καταλληλότητα ομάδας έργου  20% (σ3) 

Κ4  Χρονοδιάγραμμα  10% (σ4) 

 

Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 

βαθμοί  όταν  καλύπτονται  ακριβώς  όλες  οι  απαιτήσεις  και  αυξάνεται  έως  120  όταν  υπερκαλύπτονται  οι 

τεχνικές προδιαγραφές.  
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Η βαθμολόγηση και κατάταξη των τεχνικών προσφορών γίνεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

U=σ1 * Κ1 + σ2 * Κ2 + σ3 * Κ3 + ... + σν * Κν 

όπου σν είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κάθε κριτηρίου αξιολόγησης Κν και ισχύει ότι: 

σ1 + σ2 + σ3 + … + σν = 1 (ή 100%). 

Δηλαδή,  η  σταθμισμένη  βαθμολογία  του  κάθε  κριτηρίου  είναι  το  γινόμενο  του  επί  μέρους  συντελεστή 

βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία και η 

συνολική  βαθμολογία  της  κάθε  τεχνικής  προσφοράς  είναι  το  άθροισμα  των  σταθμισμένων  βαθμολογιών 

όλων των κριτηρίων. Η συνολική βαθμολογία της κάθε τεχνικής προσφοράς κυμαίνεται από 100 έως 120 

βαθμούς.    Σε  περίπτωση  που  δεν  υπάρχει  συμφωνία  με  τις  απαιτούμενες  από  τη  διακήρυξη  τεχνικές 

προδιαγραφές, η τεχνική προσφορά απορρίπτεται. 

ΑΡΘΡΟ 16. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Ο διαγωνισμός ανατίθεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στη βάση 

της βέλτιστης σχέσης ποιότητας‐τιμής. Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη 

που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της συγκριτικής τιμής οικονομικής προσφοράς προς τη βαθμολογία της 

τεχνικής προσφοράς (πραγματοποιείται στρογγυλοποίηση στο πρώτο δεκαδικό). 

Σε  περίπτωση  ισοδύναμων  προσφορών,  η  ανάθεση  γίνεται  στην  προσφορά  με  την  χαμηλότερη  τιμή 

(μικρότερη οικονομική προσφορά). Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή ή την ίδια βαθμολογία 

τεχνικής  προσφοράς,  ο  ανάδοχος  επιλέγεται  με  κλήρωση.  Η  κλήρωση  λαμβάνει  χώρα  ενώπιον  της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των προσφερόντων των ισοδύναμων προσφορών κατόπιν έγγραφης 

ενημέρωσης από το Τμήμα Οικονομικού & Προμηθειών της ΕΕΑΕ. 

Άρθρο 17. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Οι    προσφέροντες  οικονομικοί  φορείς  δικαιούνται  να  υποβάλλουν  ένσταση  για  τους  λόγους  και  με  τη 

διαδικασία  που  προβλέπεται  στο  άρθρο  127  του  ν.  4412/2016.  Για  την  υποβολή  ένστασης  απαιτείται  η 

κατάθεση  παράβολου  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  2  του  ανωτέρω  άρθρου.  Οι  ενστάσεις  υποβάλλονται 

εγγράφως  στο  Τμήμα  Οικονομικού  &  Προμηθειών,  αποστέλλονται  στην  Επιτροπή  Ενστάσεων,  η  οποία 

εισηγείται  προς  τον  Πρόεδρο  της  ΕΕΑΕ.  Η  ασκηθείσα  ένσταση  καθώς  και  η  απόφαση  επί  αυτής 

κοινοποιούνται σε όλους τους προσφέροντες. 
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ΑΡΘΡΟ 18. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση καταρτίζεται στη βάση του σχεδίου σύμβασης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

διακήρυξης σύμφωνα με το Παράρτημα Γ’ και συμπληρώνεται με τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου. 

Δεν  χωρεί  διαπραγμάτευση  στο  κείμενο  του  σχεδίου  σύμβασης  που  επισυνάφθηκε  στη  διακήρυξη.  Το 

κείμενο  της  σύμβασης  κατισχύει  κάθε  άλλου  κειμένου  στο  οποίο  αυτή  στηρίζεται,  όπως  προσφορά, 

διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι μέχρι την υπογραφή της σύμβασης θα λήξει η ισχύς της προσφοράς, ο 

ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του. 

Κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  προσκομίσει  εγγυητική  επιστολή  καλής 

εκτέλεσης, το ποσό της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Η 

εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  περιλαμβάνει  υποχρεωτικά  ημερομηνία  έκδοσης,  εκδότη,  την 

υπηρεσία  στην  οποία  απευθύνεται,  τον  αριθμό  της,  το  ποσό  που  καλύπτει,  την  πλήρη  επωνυμία‐ΑΦΜ‐

διεύθυνση  του  προμηθευτή  υπέρ  του  οποίου  εκδίδεται,  τα  στοιχεία  της  διακήρυξης  και  την  ημερομηνία 

διενέργειας  του  διαγωνισμού,  τον  αριθμό  και  τον  τίτλο  της  σχετικής  σύμβασης  και  τις  προς  παροχή 

υπηρεσίες και την ημερομηνία λήξης της ισχύος της. 

Ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγυητικής  επιστολής  καλής  εκτέλεσης  πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος  από  τον 

συμβατικό χρόνο παράδοσης του αντικειμένου του διαγωνισμού κατά δύο (2) μήνες. Η εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει επίσης τον όρο ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, τον όρο ότι ο 

εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, τον όρο ότι το ποσό της εγγύησης 

τηρείται  στην  διάθεση  της  υπηρεσίας  που  διενεργεί  τον  διαγωνισμό  και  θα  καταβληθεί,  ολικά  ή  μερικά, 

μέσα  σε  πέντε  ημέρες  μετά  από  απλή  έγγραφη  ειδοποίηση,  τον  όρο  ότι  σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της 

εγγύησης,  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε  ισχύον τέλος χαρτοσήμου και  τον όρο ότι ο 

εκδότης  της  εγγύησης  υποχρεούται  να  προβεί  σε  παράταση  ισχύος  αυτής  ύστερα  από  έγγραφο  της 

υπηρεσίας που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

Η  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  εκδίδεται  από πιστωτικά  ιδρύματα  ή άλλα  νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ και έχουν το δικαίωμα αυτό. Η εγγυητική επιστολή 

καλής  εκτέλεσης παραμένει στο Τμήμα Οικονομικού & Προμηθειών  της ΕΕΑΕ και  επιστρέφεται  μετά  την 

οριστική (ποιοτική και ποσοτική) παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 19. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο προσωρινός Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
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I. Απόσπασμα ποινικού μητρώου το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών  του  Διαγωνισμού  ή,  ελλείψει  αυτού,  ισοδύναμου 

εγγράφου  που  εκδίδεται  από  αρμόδια  δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  του  κράτους‐μέλους  ή  της  χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας. Αν το κράτος‐μέλος ή η 

εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 

να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη ‐ μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Ποινικό Μητρώο προσκομίζουν: 

 ο  ίδιος,  σε  περίπτωση  φυσικού  προσώπου,  ή  οι  διαχειριστές  σε  περίπτωση  ομόρρυθμων  (Ο.Ε.), 

ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 

 ο  διευθύνων  σύμβουλος  και  όλα  τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  σε  περίπτωση  ανώνυμης 

εταιρείας (Α.Ε.), 

 ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση ενώσεων, 

 ο νόμιμος εκπρόσωπος σε περίπτωση ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, 

 τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν διοίκησή σε κάθε άλλη περίπτωση και 

 τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης φυσικά πρόσωπα 

 

Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο καταδικάσθηκε 

ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86, φέρουσα την 

ψηφιακή του υπογραφή, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. 

Η επιτροπή του διαγωνισμού μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει 

αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων. 

 

II. Πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

της  χώρας  εγκατάστασης  του,  έκδοσης  τελευταίου  εξαμήνου  πριν  από  την  καταληκτική  ημερομηνία 

υποβολής  των  προσφορών  του  Διαγωνισμού,  ότι  δεν  τελεί  υπό  πτώχευση  ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία 

εξυγίανσης  ή  ειδικής  εκκαθάρισης  ή  τελεί  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  από  εκκαθαριστή  ή  από  το 

δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές 

του  δραστηριότητες  ή  εάν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από  παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
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Αν  το  κράτος  ‐  μέλος  ή  η  εν  λόγω  χώρα  δεν  εκδίδει  τέτοιου  είδους  έγγραφο  ή  πιστοποιητικό  ή  όπου  το 

έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  αυτό  δεν  καλύπτει  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  ανωτέρω,  το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί  να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη  ‐ μέλη ή στις 

χώρες  όπου  δεν  προβλέπεται  ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον 

αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού 

οργανισμού  του  κράτους  μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο 

οικονομικός φορέας. 

 

III. Πιστοποιητικό σε ισχύ της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι: 

α)  ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και 

β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

 

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 

‐ Αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης, 

‐ Αφορά  όλους  τους  απασχολούμενους  στην  επιχείρηση,  με  οποιαδήποτε  σχέση  εργασίας,  που  είναι 

ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, 

‐ Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι 

επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, 

‐ Σε περίπτωση εταιρειών (Νομικών Προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το Νομικό Πρόσωπο) και 

όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με 

την εταιρεία. 

‐ Σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων προσκομίζονται οι αντίστοιχες ενημερότητες 

σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι. 

 

Αν  το  κράτος‐μέλος  ή  η  εν  λόγω  χώρα  δεν  εκδίδει  τέτοιου  είδους  έγγραφο  ή  πιστοποιητικό  ή  όπου  το 

έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  αυτό  δεν  καλύπτει  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  ανωτέρω,  το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί  να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη  ‐ μέλη ή στις 

χώρες  όπου  δεν  προβλέπεται  ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον 

αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού 

οργανισμού  του  κράτους  μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο 

οικονομικός φορέας. 

Για  τον  έλεγχο  των  ανωτέρω  στοιχείων,  οι  ενδιαφερόμενοι  οφείλουν  να  υποβάλλουν,  μαζί  με  το 

πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, 

στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος. 
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Η  ακρίβεια  των  στοιχείων  της  κατάστασης  θα  βεβαιώνεται  επί  του  σώματος  αυτής  από  το  νόμιμο 

εκπρόσωπο της επιχείρησης ή από αρμόδια διοικητική αρχή. 

 

IV. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό. 

Προκειμένου  περί  αλλοδαπού  Φυσικού  ή  Νομικού  Προσώπου,  νομίμως  επικυρωμένο  πιστοποιητικό  της 

αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, στα μητρώα του 

οικείου  Επιμελητηρίου  ή  σε  ισοδύναμες  επαγγελματικές  Οργανώσεις.  Προκειμένου  περί  Ενώσεως  τα 

παραπάνω πιστοποιητικά για κάθε μεμονωμένο μέλος τους. 

Τα  δικαιολογητικά  επαγγελματικής  εγγραφής  προκειμένου  να  γίνουν  αποδεκτά,  θα  πρέπει  ναι  ισχύουν 

κατά την ημερομηνία λήξης της υποβολής των προσφορών. 

 

V. Εφόσον ο διαγωνιζόμενος έχει τη μορφή Νομικού Προσώπου (Εταιρείας) οφείλει να προσκομίσει 

τα  παρακάτω,  κατά  περίπτωση,  αναγκαία  έγγραφα  σύστασης  και  εκπροσώπησης  του,  όπως 

ισχύουν  κατά  την  ημερομηνία  υποβολής  της  προσφοράς,  από  τα  οποία  να  προκύπτει  η  νόμιμη 

σύσταση  και  λειτουργία  του  υποψηφίου  καθώς  και  τα  πρόσωπα,  που  δεσμεύουν  το  Νομικό 

Πρόσωπο με την υπογραφή τους: 

 Για τις Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, 

με όλα τα μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιητικά. 

 Για τις Ε.Π.Ε. αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου, μαζί με 

τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η 

(άρθρο 2 του Ν. 4250/2014). 

 Για τις Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια Διοικητική 

Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό 

τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρείας 

και  οι  τροποποιήσεις  του  καταστατικού,  καθώς  και  το  Φ.Ε.Κ.  (τ.  Α.Ε.  και  Ε.Π.Ε.)  ή  τις  αντίστοιχες 

δημοσιεύσεις  στο  διαδικτυακό  τόπο  του  Γ.Ε.Μ.Η  (άρθρο  2  του  Ν.  4250/2014)  στο  οποίο  έχει 

δημοσιευτεί  η  συγκρότηση  του  Διοικητικού  τους  Συμβουλίου.  Σε  όσες  περιπτώσεις,  δεν  έχει 

ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας Διοικητικής 

Αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε. 

 Για τις Α.Ε. επιπροσθέτως πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο να εγκρίνεται η συμμετοχή της Εταιρείας στον 

συγκεκριμένο Διαγωνισμό. 
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 Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Διοικητικής ή Δικαστικής 

Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και 

τα όργανα διοίκησης αυτού. 

 Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι  έχει 

την  ιδιότητα  του  νόμιμου  εκπροσώπου  της  Εταιρείας,  πρέπει  να  υποβληθούν  τα  στοιχεία  που 

αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. 

 

Σε περίπτωση αλλοδαπών Νομικών Προσώπων προσκομίζονται: 

 Αντίγραφο του καταστατικού του Νομικού Προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει και των εγγράφων 

από τα οποία αποδεικνύεται, με βάση τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα του, η τήρηση των 

προβλεπόμενων  κανόνων  δημοσιότητας,  ως  προς  ότι  αφορά  την  ίδρυση  και  τις  μεταβολές  αυτού, 

καθώς και, συμπληρωματικά, για τα Νομικά Πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από συλλογικό 

όργανο  (Δ.Σ.),  αντίγραφο  της  απόφασης  συγκρότησης  του  συλλογικού  οργάνου  διοίκησης  και  των 

εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων 

δημοσιότητας και, 

 Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την οποία να 

προκύπτουν  οι  τυχόν  μεταβολές  που  έχουν  επέλθει  στο  Νομικό  Πρόσωπο  και  τα  όργανα  διοίκησης 

αυτού. 

 

VI.  Λόγω  του  ύψους  του  συνολικού  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  τεκμηριώνεται  η  ανάγκη 

ελάχιστης απαίτησης υποβολής των παρακάτω δικαιολογητικών: 

α)  Δημοσιευμένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  των  τριών  (3)  προηγούμενων  του  έτους  του  διαγωνισμού 

οικονομικών χρήσεων (2014‐2015 ‐2016), στην περίπτωση που η δημοσίευση απαιτείται από τη νομοθεσία 

της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

β)  Σε  περίπτωση  μη  υποχρέωσης  δημοσίευσης  των  οικονομικών  καταστάσεων,  θα  πρέπει  να 

προσκομίζονται αντίγραφα Ε1, Ε3 και Ε5 των αντίστοιχων ετών από όπου προκύπτει ο κύκλος εργασιών 

του προσφέροντος, άλλως και σε περίπτωση αλλοδαπών οικονομικών φορέων, υπεύθυνη δήλωση περί του 

ολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις ανωτέρω τρείς οικονομικές χρήσεις. 

γ) Εάν ο οικονομικός φορέας,  για βάσιμο λόγο, δεν  είναι σε θέση να προσκομίσει  τα δικαιολογητικά που 

ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 

οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο. 

δ) Βεβαίωση τράπεζας για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα. 
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VII.  Εάν,  οι  προμηθευτές  συμμετέχουν  στο  Διαγωνισμό  με  αντιπρόσωπο  τους,  υποβάλλουν,  μαζί  με  την 

προσφορά,  συμβολαιογραφικό  πληρεξούσιο  ή  έγγραφη  εξουσιοδότηση  φέρουσα  την  ψηφιακή  τους 

υπογραφή.  

Όταν ο προσωρινός ανάδοχος βασίζεται στις  ικανότητες άλλων φορέων εφόσον οι τελευταίοι είναι αυτοί 

που  θα  εκτελέσουν  το  αντικείμενο  του  διαγωνισμού,  απαιτείται  η  προσκόμιση  ιδιωτικού  συμφωνητικού 

που αποδεικνύει τη σχετική δέσμευση μεταξύ αυτών για τον σκοπό του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή 

ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει,  μαζί  με  τα δικά  του δικαιολογητικά κατακύρωσης,  να υποβάλλει  και  τα 

αντίστοιχα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  του  δανείζοντα  φορέα.  Βεβαίωση  πιστοληπτικής  ικανότητας 

κατατίθεται μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο. 

 

ΆΡΘΡΟ 20. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Τα  δικαιολογητικά  προσκομίζονται  σε  έντυπη  και  ψηφιακή  μορφή  στο  Πρωτόκολλο  της  ΕΕΑΕ,  και  θα 

συνοδεύονται από διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.  

Αν μετά την παραλαβή και αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 

δεν  έχουν  προσκομισθεί  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που  υποβλήθηκαν,  παρέχεται  προθεσμία  στον 

προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω 

προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  υποβάλλει  αληθή  ή  ακριβή  δήλωση  ή  δεν  προσκομίσει  ένα  ή 

περισσότερα  από  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  ή  δεν  αποδείξει  ότι  πληροί  τα  κριτήρια  ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τα άρθρα της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και τη διαβίβαση του στο Πρόεδρο της ΕΕΑΕ για τη λήψη απόφασης είτε για 

την  κήρυξη  του  προσωρινού  αναδόχου  ως  εκπτώτου  είτε  για  τη  ματαίωση  της  διαδικασίας  είτε 

κατακύρωσης  της  σύμβασης.  Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών, 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του υποψήφιου αναδόχου. 

 

ΆΡΘΡΟ 21. ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

1.  Στις  διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής  γενικών υπηρεσιών ή προμηθειών,  η  επιτροπή 

διενέργειας  αξιολόγησης,  με  αιτιολογημένη  εισήγησή  της,  μπορεί  να  προτείνει  την  κατακύρωση  της 

σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται 

στα  έγγραφα  της  σύμβασης.  Το  ποσοστό  αυτό  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  το  30%  για  διαγωνισμούς 

προϋπολογισθείσας  αξίας  μέχρι  100.000  ευρώ  περιλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  Για  κατακύρωση  μέρους  της 
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ποσότητας  κάτω  του  καθοριζόμενου από  τα  έγγραφα  της  σύμβασης ποσοστού,  απαιτείται  προηγούμενη 

αποδοχή από τον προμηθευτή. 

2.  Αν  επέλθουν  μεταβολές  στις  προϋποθέσεις  τις  οποίες  οι  προσφέροντες/υποψήφιοι  είχαν  δηλώσει  ότι 

πληρούν,  σύμφωνα  με  το  Τ.Ε.Υ.Δ.,  οι  οποίες  επήλθαν  ή  για  τις  οποίες  έλαβε  γνώση  ο 

προσφέρων/υποψήφιος  μετά  την  δήλωση  και  μέχρι  την  ημέρα  της  έγγραφης  ειδοποίησης  για  την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώσουν 

αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 

προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

ΆΡΘΡΟ 22. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης 

της  σύμβασης,  σύμφωνα  με  τα  άρθρα  360‐371  του  ν.  4412/2016.  Στις  διαδικασίες  σύναψης  δημόσιας 

σύμβασης  προμηθειών  ή  γενικών  υπηρεσιών,  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού,  με  αιτιολογημένη  εισήγησή  της, 

μπορεί  να  προτείνει  την  κατακύρωση  της  σύμβασης  για  ολόκληρη  ή  μεγαλύτερη  ή  μικρότερη  ποσότητα 

κατά ποσοστό στα εκατό, όπως καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 

2.  Η  αναθέτουσα  αρχή  κοινοποιεί  αμέσως  την  απόφαση  κατακύρωσης,  μαζί  με  αντίγραφο  όλων  των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον 

προσωρινό  ανάδοχο με  κάθε πρόσφορο  τρόπο,  όπως με  τηλεομοιοτυπία,  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  κ.λπ., 

επί αποδείξει. 

3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

Τα  έννομα  αποτελέσματα  της  απόφασης  κατακύρωσης  και  ιδίως  η  σύναψη  της  σύμβασης  επέρχονται 

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων 

και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί 

αυτών, 

β)  ολοκλήρωση  του  προ‐συμβατικού  ελέγχου  από  την  αρμόδια  Διαχειριστική  Αρχή  του  Έργου  εφόσον 

απαιτείται, ή το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 εφόσον απαιτείται 

και 

γ)  κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  ο  τελευταίος  υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 10 της παρούσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 
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4.  Μετά  την  επέλευση  των  εννόμων  αποτελεσμάτων  της  απόφασης  κατακύρωσης,  η  αναθέτουσα  αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, εντός είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

5. Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη 

σύμβαση,  μέσα  στην  προθεσμία  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόσκληση,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  η 

κατακύρωση  γίνεται  στον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από 

οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες  δεν προσέλθει  για  την υπογραφή της 

σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Η  σύμβαση  καταρτίζεται  από  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  και  υπογράφεται  από  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη. 

Συντάσσεται με βάση τους όρους της προκήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του 

προμηθευτή που έγινε αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων 

που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί,  υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι  κείμενες διατάξεις,  να καταγγέλλει μια 

δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

δυνάμει του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 

β)  ο  ανάδοχος,  κατά  το  χρόνο  της  ανάθεσης  της  σύμβασης,  τελούσε  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που 

αναφέρονται  στο  άρθρο  2  της  παρούσης  και,  ως  εκ  τούτου,  θα  έπρεπε  να  έχει  αποκλειστεί  από  τη 

διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

γ)  η  σύμβαση  δεν  έπρεπε  να  ανατεθεί  στον  ανάδοχο  λόγω  σοβαρής  παραβίασης  των  υποχρεώσεων που 

υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

Η σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα, με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη 

και  την  προσφορά  του  αναδόχου,  θα  διέπεται  από  το  ελληνικό  Δίκαιο  και  δεν  μπορεί  να  περιέχει  όρους 

αντίθετους προς το περιεχόμενο της Διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν. 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς κάθε ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία ήθελε επέλθει σε 

αυτόν, το προσωπικό του ή τρίτο, εξ αφορμής της Σύμβασης και καθ’ όλη την διάρκεια αυτής. 

 

ΆΡΘΡΟ 23. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός ματαιώνεται με ειδική αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου της ΕΕΑΕ μετά από σχετική 

εισήγηση  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  στις  περιπτώσεις  που  αναγράφονται  στο  άρθρο  106  του  ν. 

4412/2016.  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

Η ΕΕΑΕ διατηρεί το δικαίωμα, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, να αποφασίσει, παράλληλα με 

τη ματαίωση του διαγωνισμού, την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας, με τροποποίηση ή μη 

των  όρων  της  ή  την  προσφυγή  στη  διαδικασία  των  άρθρων  29  ή  32  του  ν.  4412/2016,  εφόσον,  στην 

τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.  

Αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας  ανάθεσης,  η 

αναθέτουσα  αρχή  μπορεί,  μετά  από  γνώμη  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  να  ακυρώσει  μερικώς  τη 

διαδικασία ή  να αναμορφώσει  ανάλογα  το αποτέλεσμά  της  ή  να αποφασίσει  την  επανάληψή  της από  το 

σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

ΆΡΘΡΟ 24: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες.  

Ως  χρόνος  έναρξης ορίζεται  η  ημερομηνία  υπογραφής  της  σύμβασης  και ως  χρόνος  λήξης,  η  υποβολή 

του  τελευταίου  παραδοτέου  στον  χρόνο  που  ορίζεται  σε  αυτήν,  η  οποία  πραγματοποιείται  εντός 

τριμήνου από την υπογραφή της σύμβασης. 

Η  συνολική  διάρκεια  της  σύμβασης  μπορεί  να  παρατείνεται  μετά  από  αιτιολογημένη  απόφαση  της 

αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν 

από  τη  λήξη  της  διάρκειάς  της,  σε  αντικειμενικά  δικαιολογημένες  περιπτώσεις  που  δεν  οφείλονται  σε 

υπαιτιότητα  του  αναδόχου.  Αν  λήξει  η  συνολική  διάρκεια  της  σύμβασης,  χωρίς  να  υποβληθεί  εγκαίρως 

αίτημα  παράτασης  ή,  αν  λήξει  η  παραταθείσα,  κατά  τα  ανωτέρω,  διάρκεια,  χωρίς  να  υποβληθούν  στην 

αναθέτουσα  αρχή  τα  παραδοτέα  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος.  Αν  οι  υπηρεσίες 

παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του 

χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 

218 του ν. 4412/2016.   

ΆΡΘΡΟ 25. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, που 

έχει οριστεί από την αναθέτουσα αρχή.   

Για  την  παραλαβή  των  παραδοτέων,  η  αρμόδια  επιτροπή,  θα  προβεί  σε  έλεγχο  των  απαιτήσεων,  των 

προϋποθέσεων καθώς και της ημερομηνίας παράδοσης από τον Ανάδοχο, όπου θα πρέπει να συμφωνούν με 

τους όρους  της παρούσας διακήρυξης,  την οικονομική προσφορά του και  την υπογραφείσα σύμβαση και 

εφόσον πληρούνται όλα τα ανωτέρω κριτήρια θα προβεί σε υπογραφή πρωτοκόλλου παραλαβής τους.  

Αναλυτικότερα,  για  τα  παραδοτέα  της  παρούσας  διακήρυξης  υπάρχει  μια  καταληκτική  ημερομηνία 

παράδοσης 3 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  
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Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος,  μπορεί  δε  να καλείται  να παραστεί και ο 

ανάδοχος. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει  τις 

παρεκκλίσεις  που  διαπιστώθηκαν  από  τους  όρους  της  σύμβασης  και  γνωμοδοτεί  αν  οι  αναφερόμενες 

παρεκκλίσεις  επηρεάζουν  την  καταλληλότητα  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  και 

συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν  επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

Προέδρου  της  ΕΕΑΕ,  μπορεί  να  εγκριθεί  η  παραλαβή  των  εν  λόγω  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και 

παραδοτέων,  με  έκπτωση  επί  της  συμβατικής  αξίας,  η  οποία  θα  πρέπει  να  είναι  ανάλογη  προς  τις 

διαπιστωθείσες  παρεκκλίσεις.  Μετά  την  έκδοσή  της  ως  άνω  απόφασης,  η  επιτροπή  παραλαβής 

υποχρεούται  να  προβεί  στην  οριστική  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  της 

σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από τον Πρόεδρο της ΕΕΑΕ και ενημερώνεται σχετικά ο 

ανάδοχος.  

Η  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης,  στην  περίπτωση  που  έχει  εκδοθεί,  δεν  επιστρέφεται  πριν  την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

ΆΡΘΡΟ 26. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 

δικαίωμα  που  απορρέει  από  αυτήν,  με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  ΕΕΑΕ,  ύστερα  από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α)  Εάν  δεν  προσέλθει  να  υπογράψει  τη  σύμβαση,  μέσα  στην  προθεσμία  που  ορίζεται  στην  ειδική 

πρόσκληση,  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την  αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  τηρουμένης  της  ανωτέρω 

διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά  τον  έλεγχο  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  διαπιστωθεί  ότι  τα  στοιχεία  που  δηλώθηκαν  με  το 

Τ.Ε.Υ.Δ.,  είναι ψευδή ή ανακριβή, ή   

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή  
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και 

οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα και τις προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης,  

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

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι 

(20)  ημέρες  από  τότε  που  συνέβησαν  τα  περιστατικά  που  συνιστούν  την  ανωτέρα  βία,  να  αναφέρει 

εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία  (άρθρο 

204 Ν.4412/16). 

Στον  οικονομικό  φορέα  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  κατακύρωση,  ανάθεση  ή  σύμβαση, 

επιβάλλονται, με απόφαση του Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το 

οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση, όπου υπάρχει και έχει 

εκδοθεί.  

β) Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών  ή  υπηρεσιών  των  φορέων  που  εμπίπτουν  στο  πεδίο  εφαρμογής  του  ν.  4412/16  κατά  τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

Σε περίπτωση  ένωσης προμηθευτών,  οι  οποιεσδήποτε  κυρώσεις  επιβάλλονται αναλογικά σε όλα  τα μέλη 

της Ένωσης. 

ΆΡΘΡΟ 27: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών για την ανάθεση των «Υπηρεσιών έρευνας κοινής γνώμης για τις 

ακτινοβολίες και διερεύνησης της νοοτροπίας ασφάλειας σε επαγγελματίες» θα πραγματοποιηθεί συνολικά 

βάσει των αντίστοιχων παραδοτέων.  

Η  πληρωμή  των  ανωτέρω  παρεχόμενων  υπηρεσιών  θα  πραγματοποιηθεί  από  την  αρμόδια  οικονομική 

υπηρεσία  της  ΕΕΑΕ,  εντός  τριάντα  (30)  ημερών,  μετά  την παραλαβή  των  εν  λόγω παραδοτέων,  κατόπιν 

ελέγχου  των  προϋποθέσεων  τους  από  την  επιτροπή  παραλαβής  και  την  υπογραφή  του  σχετικού 

πρωτοκόλλου παραλαβής.   

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων παραστατικών και λοιπών 

δικαιολογητικών εγγράφων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 200 του ν. 4412/2016. 

Τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών υπόκεινται σε παρακράτηση υπέρ τρίτων ως εξής:  

 ποσοστού 8,00% επί του καθαρού ποσού για φόρο παροχής υπηρεσιών. 

 ποσοστού 0,06% επί του καθαρού ποσού υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  

 ποσοστού 0,06% επί του καθαρού ποσού υπέρ Α.Ε.Π.Π.  
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου % και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.  

ΆΡΘΡΟ 28. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Προδικαστικές  Προσφυγές  από  τους  οικονομικούς  φορείς,  υποβάλλονται  σύμφωνα  με  την  κείμενη 

νομοθεσία, για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 4 και 5 του ν. 3886/2010 περί 

«Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με 

την Οδηγία  89/665/ΕΟΚ  του  Συμβουλίου  της  21ης  Ιουνίου  1989  (L395)  και  την Οδηγία  92/13/ΕΟΚ  του 

Συμβουλίου  της  25ης Φεβρουαρίου  1992  (L  76),  όπως  τροποποιήθηκαν  με  την  Οδηγία  2007/66/ΕΚ  του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335), και του άρθρου 12 της 

ΥΑ  Π1/2390/213  (ΦΕΚ  2677/Β/21.10.2013)  ως  τις  31.3.20107.  Από  τις  31.03.2017  οι  προδικαστικές 

προσφυγές και αιτήσεις αναστολής υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4412/16. 

ΆΡΘΡΟ 29. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Σε  περίπτωση  διαφορών,  που  ενδεχομένως  προκύψουν  σχετικά  με  την  ερμηνεία  ή  την  εκτέλεση  ή  την 

εφαρμογή  της Σύμβασης ή  εξ αφορμής  της,  η Αναθέτουσα Αρχή  και  ο Οικονομικός Φορέας  καταβάλλουν 

κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 

συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά, που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν. 

ΆΡΘΡΟ 30. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του  περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και  εργατικού δικαίου, που  έχουν θεσπισθεί με  το δίκαιο  της Ένωσης,  το  εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 

δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Για  κάθε  θέμα  που  δεν  ρυθμίζεται  από  την  παρούσα  διακήρυξη  έχουν  εφαρμογή  οι  διατάξεις  του  ν. 

4412/2016. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΕΑΕ 

 

 

                                                                                           ΔΡ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Αντικείμενο  του  συνοπτικού  διαγωνισμού  είναι  η  ανάθεση  «Υπηρεσιών  έρευνας  κοινής 
γνώμης για τις ακτινοβολίες και διερεύνησης της νοοτροπίας ασφάλειας σε επιλεγμένες 
ομάδες». 
Η  έρευνα  κοινής  γνώμης,  η  διερεύνηση  της  νοοτροπίας  ασφάλειας  σε  επιλεγμένες  ομάδες  και 
όλα  τα  σχετικά  παραδοτέα  πρέπει  να  ολοκληρωθούν  εντός  3  μηνών  από  την  υπογραφή  της 
σύμβασης.  
Η προϋπολογισθείσα  δαπάνη ανέρχεται  σε  σαράντα πέντε  χιλιάδες  ευρώ  (45.000,00€),  πλέον 
ΦΠΑ  24%.  Η  χρηματοδότηση  βαρύνει  το  Πρόγραμμα  ΑΥΡΑ  (036),  «Δράση  Στρατηγικής 
Ανάπτυξης  Ερευνητικών  και  Τεχνολογικών  Φορέων»  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014‐2020» που συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κωδικός MIS: 5002419). 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Η  Ελληνική  Επιτροπή  Ατομικής  Ενέργειας  υλοποιεί  την  περίοδο  2017‐2019  το  πρόγραμμα 
«Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο για την προστασία από τις ιοντίζουσες και 
τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες – Δράσεις ευαισθητοποίησης» με την κωδική ονομασία ΑΥΡΑ. Το 
πρόγραμμα  ΑΥΡΑ  έχει  ενταχθεί  στη  «Δράση  Στρατηγικής  Ανάπτυξης  Ερευνητικών  και 
Τεχνολογικών  Φορέων»  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία  2014‐2020»  που  συγχρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κωδικός MIS: 5002419). 
Μία από τις κύριες δράσεις του προγράμματος ΑΥΡΑ είναι η αποτύπωση των απόψεων, αλλά και 
της  γνώσης  και  πληροφόρησης  της  κοινής  γνώμης  για  τα  θέματα  ακτινοβολιών,  καθώς  και  η 
διερεύνηση των διαστάσεων της νοοτροπίας ασφάλειας (safety culture) μεταξύ εμπλεκόμενων 
στο σύστημα ακτινοπροστασίας φορέων και προσώπων. 
Βασικό  εργαλείο  θα  είναι  η  διενέργεια  μιας  εθνικής  έρευνας  που  έχει  ως  αποτέλεσμα  την 
καταγραφή της γνώσης, της πληροφόρησης και των αντιλήψεων του ελληνικού πληθυσμού για 
τις ακτινοβολίες, τις εφαρμογές τους και την αντίληψη του κινδύνου που ενέχει η χρήση τους.  
Μέχρι στιγμής, στοιχεία από έρευνες κοινής γνώμης αναφορικά με ζητήματα ακτινοβολιών είναι 
δυνατό να αντληθούν μόνο αποσπασματικά και μόνο για συγκεκριμένα θέματα, με κύρια πηγή 
το Ευρωβαρόμετρο. Ωστόσο, σε εθνικό επίπεδο δεν έχει πραγματοποιηθεί ποτέ έρευνα που θα 
αφορά  σε  όλο  το  φάσμα  των  ακτινοβολιών,  το  αντιλαμβανόμενο  ρίσκο  και  τις  στάσεις  της 
ελληνικής κοινής γνώμης έναντι κρίσιμων ζητημάτων που άπτονται της δημόσιας υγείας και της 
προστασίας  του περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια,  η  εικόνα που έχει η ΕΕΑΕ για τις γνώσεις και 
αντιλήψεις για τις ακτινοβολίες, την ίδια την ρυθμιστική αρχή, καθώς και για την εμπιστοσύνη 
που απολαμβάνει, αλλά και για τις αντιλήψεις της κοινής γνώμης, δεν είναι τεκμηριωμένη.  
Συνολικά τα ευρήματα της έρευνας αναμένεται να έχουν στρατηγικής σημασίας αντίκτυπο στον 
τρόπο  που  η  ΕΕΑΕ  επικοινωνεί  θέματα  δημόσιας  πολιτικής,  δημόσιας  υγείας  και  προστασίας 
περιβάλλοντος,  ενισχύοντας  τη  διαφάνεια  και  την  αποτελεσματικότητα.  Επίσης,  θα 
κατευθύνουν  τις  δράσεις  εκπαίδευσης  και  ενημέρωσης  που  θα  υλοποιηθούν  στο  πλαίσιο  του 
προγράμματος ΑΥΡΑ.  
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α. Εθνική έρευνα κοινής γνώμης για τις ακτινοβολίες
Η έρευνα κοινής γνώμης θα περιλαμβάνει  ερωτήματα που αφορούν στις  γνώσεις, στάσεις  και 
αντιλήψεις του κοινού για:  

• τις καθημερινές εφαρμογές των ακτινοβολιών όλων των ειδών  
• τις ιατρικές εξετάσεις με ακτινοβολίες  
• την επικινδυνότητα ιατρικών εκθέσεων σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως έγκυες και 

παιδιά  
• τη ραδιενέργεια στο περιβάλλον (π.χ. ραδόνιο)  
• τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων  
• την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία 
• την έκθεση σε οπτικές ακτινοβολίες (π.χ. υπεριώδης ακτινοβολία)  
• τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας 
 τους κινδύνους του ελληνικού πληθυσμού από ατυχήματα σε εγκαταστάσεις πυρηνικής 

ενέργειας άλλων χωρών  
• τη σύγκριση της αντίληψης επικινδυνότητας της ακτινοβολίας με αντιλήψεις για άλλους 

παράγοντες (π.χ. κάπνισμα)  
• την υποδομή της χώρας έναντι κινδύνων από ακτινοβολίες και το εθνικό σύστημα 

προστασίας και διαχείρισης αυτών.  
• τη ρυθμιστική αρχή (ΕΕΑΕ) και τον βαθμό εμπιστοσύνης σε αυτή.  

 
Ενδεικτικά, τα ερευνητικά ερωτήματα έχουν τους ακόλουθους στόχους: 

• Καταγραφή του βαθμού γνώσης των πολιτών για τις ακτινοβολίες και τις καθημερινές 
τους εφαρμογές  

• Καταγραφή της αντίληψης για την επικινδυνότητα του ρίσκου (risk perception) για 
διαφορετικά είδη ακτινοβολιών  

• Καταγραφή του βαθμού γνώσης για την ρυθμιστική αρχή 
• Καταγραφή του βαθμού εμπιστοσύνης προς τη ρυθμιστική αρχή  
• Αποτύπωση ενδιαφέροντος και αναγκών για περισσότερη ενημέρωση αναφορικά με 

συγκεκριμένες ακτινοβολίες 
• Καταγραφή απόψεων για τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας και των κινδύνων  που 

συνδέονται με αυτή. 
 
Η μέθοδος 
Για  την  έρευνα  κοινής  γνώμης  θα  χρησιμοποιηθεί  δομημένο  ερωτηματολόγιο.  Το 
ερωτηματολόγιο θα αναπτυχθεί και θα προταθεί από τον Ανάδοχο βάσει προσχεδίου που θα 
λάβει  από  την  επιστημονική  υπεύθυνη  του  προγράμματος  ΑΥΡΑ.  Η  τελική  έγκριση  για  το 
ερωτηματολόγιο  θα  δοθεί  από  τον  επιστημονικό  υπεύθυνο  του  προγράμματος  ΑΥΡΑ.    Οι 
ερωτήσεις για τις θεματικές που αναφέρονται παραπάνω θα κυμαίνονται, ενδεικτικά, στις 50, 
πλέον των τυπικών εισαγωγικών ερωτήσεων (π.χ. ηλικία, φύλο κ.α).  
Το δείγμα  
Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί σε μέγεθος δείγματος τουλάχιστον 1.500 ατόμων, 18 ετών & άνω.
Η σύνθεση του δείγματος θα είναι αντιπροσωπευτική βάσει της γενικής απογραφής πληθυσμού 
(Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2011).  
Η περιοχή έρευνας θα είναι το σύνολο της χώρας (πανελλαδική έρευνα). 
β.  Διερεύνηση  διαστάσεων  της  νοοτροπίας  ασφάλειας  (safety  culture)  σε  επιλεγμένες 
ομάδες  
Με  τον  όρο  «νοοτροπία  ασφάλειας»  εννοούμε  ένα  συνδυασμό  χαρακτηριστικών  και 
συμπεριφορών,  τον  οποίο  διακρίνει  κανείς  τόσο  στους  οργανισμούς  όσο  και  στα  άτομα,  και 
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εξασφαλίζει  ότι  η  ασφάλεια  είναι  η  προτεραιότητα  που  κυριαρχεί  έναντι  άλλων  θεμάτων. 
Πρακτικά,  η  νοοτροπία  ασφάλειας  στηρίζεται  σε  δύο  πυλώνες:  αφενός  στο  πλαίσιο  που 
καθορίζεται  από  τις πολιτικές  ενός  οργανισμού και  αφετέρου στην  ανταπόκριση  των ατόμων 
που  εργάζονται  βάσει  αυτού  του  πλαισίου.  Το  γενικό  αυτό  πλαίσιο  στην  περίπτωση  των 
ρυθμιστικών αρχών και  των  εγκαταστάσεων, όπου γίνεται  χρήση ακτινοβολιών,  εξειδικεύεται 
ακόμη περισσότερο στα ακόλουθα:  

 προσωπική γνώση και αναγνώριση της σημασίας της ασφάλειας  
 ικανότητα ως αποτέλεσμα εκπαίδευσης και καθοδήγησης του προσωπικού  
 δέσμευση σε όλα τα διοικητικά επίπεδα σε έναν κοινό στόχο: την ασφάλεια  
 παρακίνηση μέσω διοικητικών πρακτικών (π.χ. ανταμοιβές‐έπαινοι) 
 εποπτεία που περιλαμβάνει διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης  
 καταμερισμός ευθυνών μέσω επίσημης ανάθεσης αρμοδιοτήτων, περιγραφής 

καθηκόντων και κατανόησης ρόλων από τους εργαζόμενους.  
Η  διερεύνηση  των  διαστάσεων  της  νοοτροπίας  ασφάλειας  θα  προσφέρει  πολύτιμες 
πληροφορίες  που  θα  χρησιμοποιηθούν  για  την  ενίσχυση  της  νοοτροπίας  ασφάλειας  μέσω 
στοχευμένων δράσεων.  
Η μέθοδος  
Η  διερεύνηση  των  διαστάσεων  της  νοοτροπίας  ασφάλειας  θα  γίνει  μέσω  προσωπικών 
συνεντεύξεων, ο αριθμός των οποίων εκτιμάται ότι δεν θα ξεπεράσει τις 30.  
Οι συνεντεύξεις θα γίνουν με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, το οποίο θα αναπτυχθεί και 
θα προταθεί από τον Ανάδοχο βάσει προσχεδίου που θα λάβει από τον επιστημονικό υπεύθυνο 
του  προγράμματος  ΑΥΡΑ.    Η  τελική  έγκριση  για  το  ερωτηματολόγιο  θα  δοθεί  από  τον 
επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος ΑΥΡΑ. 
Οι συνεντευξιαζόμενοι, εκτός του ερωτηματολογίου για τη νοοτροπία ασφάλειας, θα κληθούν 
να  απαντήσουν  και  στο  ερωτηματολόγιο  που  θα  χρησιμοποιηθεί  για  την  έρευνα  κοινής 
γνώμης, όπως περιγράφεται στο σημείο α.  
Ο  Ανάδοχος  θα  προτείνει  την  κατάλληλη  μέθοδο  για  τη  διενέργεια  των  προσωπικών 
συνεντεύξεων. 
Το δείγμα  
Επιλεγμένες ομάδες θα υποδειχθούν από τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος ΑΥΡΑ, 
με  σκοπό  εκπρόσωποι  τους  να  συμμετέχουν  στην  έρευνα  για  τη  διερεύνηση  της  νοοτροπίας 
ασφάλειας.  Οι  επιλεγμένες  ομάδες  αφορούν  κυρίως  σε  ομάδες  επαγγελματιών,  οι  οποίοι 
κάνουν  χρήση  ιοντιζουσών  και  μη  ιοντιζουσών  ακτινοβολιών  και  ραδιενεργών  πηγών  και 
συνεπώς  εμπίπτουν  στο  σύστημα  ακτινοπροστασίας  της  χώρας,  όπως  είναι  για  παράδειγμα 
βιομηχανίες,  ιατρικά  διαγνωστικά  και  θεραπευτικά  εργαστήρια,  ερευνητικά  κέντρα,  πάροχοι 
κινητής τηλεφωνίας και ενέργειας, κ.α.  
Αποτελέσματα  Παραδοτέα  
Ο  ανάδοχος  θα  παραδώσει  το  σύνολο  του  υλικού  του  ανατιθεμένου  έργου.  Ειδικότερα,  τα 
παραδοτέα είναι:  

1. Τα πρωτογενή στοιχεία της έρευνας κοινής γνώμης σε ηλεκτρονική μορφή.  
2. Αναλυτική έκθεση αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων της έρευνας κοινής γνώμης 

εθνικής κλίμακας στην οποία ενδεικτικά θα περιλαμβάνονται:  
 περιγραφή στοιχείων που αφορούν τη διενέργεια της έρευνας (π.χ. μεθοδολογία, δείγμα) 
 αναλυτικοί πίνακες κατανοµών όλων των ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου 
 πίνακες συσχέτισης µε τα δηµογραφικά και κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά του 

δείγµατος 
 συμπεράσματα και άλλες συσχετίσεις ερωτήσεων που θα κριθεί αναγκαίο από τον 

επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος ΑΥΡΑ 
 το ερωτηματολόγιο βάσει του οποίου έγινε η έρευνα. 
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Η έκθεση θα παραδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή και σε 2 έντυπα αντίγραφα. 
3. Έκθεση αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων για τα θέματα νοοτροπίας ασφάλειας 

μεταξύ εμπλεκομένων στο σύστημα ακτινοπροστασίας, στην οποία ενδεικτικά θα 
περιλαμβάνονται: 

 περιγραφή στοιχείων που αφορούν τη διερεύνηση της νοοτροπίας ασφάλειας (π.χ. 
μεθοδολογία, επαγγελματίες) 

 αναλυτικά αποτελέσματα συνεντεύξεων 
 συσχετίσεις και συμπεράσματα 
 το ερωτηματολόγιο βάσει του οποίου έγιναν οι συνεντεύξεις. 
4. Έκθεση σύγκρισης/συσχέτισης αποτελεσμάτων έρευνας κοινής γνώμης και διερεύνησης 

επιλεγμένων ομάδων. 
5. Συνοπτική έκθεση συμπερασμάτων (σύνοψη εκθέσεων 2 και 3) στην ελληνική και στην 

αγγλική γλώσσα. Η έκθεση θα παραδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή και σε 2 έντυπα 
αντίγραφα. 

6. Πληροφοριακά γραφήματα (infographics) παρουσίασης των βασικών ευρημάτων στην 
ελληνική και αγγλική γλώσσα σε ηλεκτρονική μορφή. 

 
‐Η ανάλυση των στοιχείων της έρευνας θα γίνει µε τη χρήση λογισμικού στατιστικής ανάλυσης 
(π.χ. SPSS).  
‐Η ανάδοχος εταιρεία δύναται να προσκληθεί σε οποιαδήποτε συνάντηση έχει σκοπό την 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων, εντός ΕΕΑΕ ή/και δημοσίως, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. 
‐Τα ευρήματα είναι εμπιστευτικά, ενώ η χρήση‐δημοσιοποίησή τους μπορεί να πραγματοποιηθεί 
μόνον κατόπιν εγκρίσεως της ΕΕΑΕ. Το έργο μετά την παράδοσή του θα αποτελέσει περιουσιακό 
στοιχείο της ΕΕΑΕ, η οποία θα έχει δικαίωμα να το χρησιμοποιεί ελεύθερα και για απεριόριστη 
χρονική διάρκεια. 
Χρονοδιάγραμμα 
Η  υλοποίηση  και  παράδοση  του  έργου  θα  πρέπει  να  γίνει  εντός  τριών  (3)  μηνών  από  την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο χρόνος αυτός θα αξιοποιηθεί για: 

 τη σχεδίαση των ερωτηματολογίων σε συνεργασία με τον επιστημονικό υπεύθυνο του 
προγράμματος ΑΥΡΑ, 

 την πραγματοποίηση της έρευνας κοινής γνώμης και της διερεύνησης μεταξύ 
επαγγελματιών,  

 την ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων.  
 

ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ  

Οι συμμετέχοντες υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν, επί ποινή αποκλεισμού, πρόσφατη κατά τα 

έτη 2012‐2017 εμπειρία και τεχνογνωσία συναφή με το αντικείμενο του έργου.  

Η  αποδεδειγμένη  εμπειρία  και  τεχνογνωσία  τεκμηριώνεται  από  τη  συμμετοχή  του  αναδόχου  σε  θέματα 

διενέργειας  πανελλαδικών  ερευνών  και  συνεντεύξεων  βάσει  δομημένου  ερωτηματολογίου,  και 

συγκεκριμένα,  θα  πρέπει  να  έχει  εκτελέσει  κατά  την  τελευταία  τριετία  τουλάχιστον  δύο  (2)  έργα 

πανελλαδικής εμβέλειας, αντίστοιχης μεθοδολογίας και πολυπλοκότητας. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ  

Ο  υπεύθυνος  έργου  (ο  οποίος  θα  πρέπει  απαραίτητα  να  ορισθεί  από  τον  ανάδοχο)  οφείλει  να  διαθέτει  

ενδεικτικά τα ακόλουθα προσόντα: 

•   Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Επιθυμητή είναι η ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε κάποιον 

από τους τομείς Οικονομικά, Οικονομετρία, Στατιστική Ανάλυση, Επικοινωνία, Marketing ‐ Έρευνα αγοράς ή 

Διδακτορικού διπλώματος με εξειδίκευση σε αντίστοιχες επιστήμες.    

•  Πενταετή  (5)  επαγγελματική  εμπειρία  σε  θέσεις  Υπεύθυνου  Έργου  κατά  προτίμηση  σε  έργα  με 

αντικείμενο Έρευνες Κοινής Γνώμης, στατιστικών αναλύσεων κλπ.  

•   Σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση στα παρακάτω αντικείμενα: 

‐ Παροχή  υπηρεσιών  υποστήριξης,  εκπόνηση  μελετητικών  ή/και  ερευνητικών  έργων  σε  εταιρείες 

δημοσκοπήσεων ‐ έρευνας αγοράς, 

‐ Υπεύθυνος  εκ  μέρους  του  φορέα  του  ή/και  της  εταιρείας  του  για  τη  διαχείριση  &  τον  συντονισμό 

συναφών έργων, 

‐ Ικανοποιητική εμπειρία στη διοίκηση και το συντονισμό ομάδων έργου     

‐ Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  

 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ  

Τα άτομα της ομάδας έργου (τα οποία πρέπει απαραίτητα να έχουν ορισθεί από την πλευρά του αναδόχου) 

πρέπει ενδεικτικά να διαθέτουν: 

• Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Επιθυμητή είναι η ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε κάποιον 

από τους τομείς Οικονομικά, Οικονομετρία, Στατιστική Ανάλυση, Επικοινωνία, Marketing ‐ Έρευνα αγοράς. 

• Εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική εμπειρία: 

  ‐  κατά  προτίμηση  σε  θέματα  δημοσκοπήσεων,  στατιστικών  αναλύσεων,  έρευνας  αγοράς,  στη  χρήση  

στατιστικών προγραμμάτων και μεθοδολογιών,  

  ‐  συμμετοχή στην υλοποίηση συναφών έργων  

    ‐ παροχή υπηρεσιών στην εκπόνηση έργων σε εταιρείες δημοσκοπήσεων & έρευνας αγοράς 

• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 
 

 

Προς 

την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Σύμφωνα  με  την  με  αριθμό  πρωτ  Δ.β./271/………………/………..2018  διακήρυξη  της  ΕΕΑΕ  για  τη  σύναψη 

σύμβασης  παροχής  υπηρεσίας  με  αντικείμενο  την  «Υπηρεσιών  έρευνας  κοινής  γνώμης  για  τις 

ακτινοβολίες  και  διερεύνησης  της  νοοτροπίας  ασφάλειας  σε  επιλεγμένες  ομάδες»  προσφέρω  την 

ακόλουθη τιμή ως εξής: 

Aριθμητική τιμή προσφοράς: ……………………………… 

(ολογράφως) ……………………..………………………………..  

 

Δηλώνω ότι δεσμεύομαι από την προσφερόμενη τιμή και την υποβάλλω, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί 

κατά τη σύναψη σύμβασης στην περίπτωση ανάδειξής μου ως αναδόχου του παρόντος διαγωνισμού.   

  

……………………………, ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ 

Ο Προσφέρων 

[υπογραφή – σφραγίδα] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’  
 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

«Υπηρεσιών έρευνας κοινής γνώμης για τις ακτινοβολίες και διερεύνησης της νοοτροπίας 

ασφάλειας σε επιλεγμένες ομάδες» 

ΑΞΙΑΣ : #...............# ΕΥΡΩ 

πλέον ΦΠΑ 24% 

 

Στην Αγία Παρασκευή Αττικής σήμερα, την ………………….., ημέρα ……….. μεταξύ των εξής συμβαλλομένων: 

 

 της  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΤΟΜΙΚΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,  καλούμενης  στο  εξής  Ε.Ε.Α.Ε.,  νόμιμα 

εκπροσωπούμενης από τον Πρόεδρο του ΔΣ ………………………. και 

 της εταιρείας «……………………………………….» που εδρεύει στην ……………………………………………………… – 

με  ΑΦΜ…………………  –  νόμιμα  εκπροσωπούμενης  από  τον  κ……………………,  με  ΑΦΜ…………………  , 

καλούμενης στο εξής «ανάδοχος», 

 

αφού έλαβαν υπόψη τα ακόλουθα: 

1. την αναγκαιότητα  της Ε.Ε.Α.Ε.  για ανάθεση  εκτέλεσης «Υπηρεσιών  έρευνας κοινής  γνώμης για 

τις ακτινοβολίες και διερεύνησης της νοοτροπίας ασφάλειας σε επιλεγμένες ομάδες», 

2. την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού με αριθμό Δ.β./271/………./…………………… 

3. την από …………………. προσφορά του αναδόχου 

4. την με αριθμό … απόφαση ανάθεσης της Ε.Ε.Α.Ε. 

 

Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Παροχή Υπηρεσίας 

Η, σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνει η σύμβαση αυτή, υλοποίηση 

από τον ανάδοχο του αντικειμένου της σύμβασης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 αυτής. 
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Διοικητική εντολή 

Οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Ε.Ε.Α.Ε. στον ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση 

της σύμβασης.   

Έγγραφο 

Κάθε  χειρόγραφη,  δακτυλογραφημένη  ή  έντυπη  ειδοποίηση,  εντολή  ή  οδηγία  ή  πιστοποιητικό  που 

εκδίδεται βάσει της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλεομοιοτυπιών/e‐mails. 

Ημέρα 

Η ημερολογιακή ημέρα.   

Προσφορά 

Η  Τεχνική  και  Οικονομική  προσφορά  του  αναδόχου,  που  συνοδεύει  την  παρούσα  και  αποτελεί  με  αυτή 

ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο. 

Σύμβαση 

Η παρούσα σύμβαση μεταξύ Ε.Ε.Α.Ε. και αναδόχου.  

Παραδοτέα 

Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τον ανάδοχο προς την Ε.Ε.Α.Ε. σε εφαρμογή της σύμβασης. 

Τεκμηρίωση 

Οποιοδήποτε υλικό, σε έντυπη ή / και ηλεκτρονική μορφή, που αφορά την εκπόνηση του αντικειμένου της 

σύμβασης, και κάθε άλλο χειρόγραφο υλικό που συνοδεύει τα παραδοτέα. 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο  της  παρούσας  σύμβασης  είναι  η  ανάθεση  «Υπηρεσιών  έρευνας  κοινής  γνώμης  για  τις 

ακτινοβολίες  και  διερεύνησης  της  νοοτροπίας  ασφάλειας  σε  επιλεγμένες  ομάδες»  ποσού 

………………………………………………………………... (CPV 79320000‐3: Υπηρεσίες δημοσκοπήσεων). 
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Η  ανωτέρω  ανάθεση  πραγματοποιήθηκε  σύμφωνα  με  τις  ειδικότερες  τεχνικές  προδιαγραφές  της 

διακήρυξης  του συναπτικού διαγωνισμού με αρ. πρωτ.  ................................  και  της από  .......……….. προσφοράς 

του αναδόχου. 

3. ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Τα έγγραφα της σύμβασης περιλαμβάνουν με σειρά ιεραρχίας α) το παρόν κείμενο, β) τις διευκρινίσεις του 

αναδόχου  επί  της  προσφοράς  του  (εφόσον  έχουν  ζητηθεί  από  την  ΕΕΑΕ  και  έχουν  παρασχεθεί),  γ)  την 

προσφορά του αναδόχου, δ) τη διακήρυξη του διαγωνισμού. 

4. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η  έγγραφη  επικοινωνία  μεταξύ  της  Ε.Ε.Α.Ε.  και  του  αναδόχου  (έγγραφα,  διοικητικές  εντολές) 

πραγματοποιείται ταχυδρομικά ή τηλεμοιοτυπικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και ιδιοχείρως, ως 

ακολούθως: 

Για την ΕΕΑΕ: Πατρ. Γρηγορίου & Νεαπόλεως, ΤΚ 153 10, Αγία Παρασκευή, Αθήνα, info@eeae.gr, τηλ.: 210 

6506806, φαξ: 210 6506762. 

Για τον ανάδοχο: «_____________________», Ταχ. Δ/νση…, ΤΚ: … Πόλη …, mail …, τηλ …, φαξ ….  

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του 

εγγράφου από την αρμόδια υπηρεσία και την λήψη αριθμού πρωτοκόλλου.   

5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο ανάδοχος εγγυάται προς την Ε.Ε.Α.Ε. ότι το αντικείμενο της σύμβασης θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους 

όρους  και  προϋποθέσεις  της  σύμβασης  και  ότι  όλες  οι  υπηρεσίες  θα  πληρούν  όλες  τις  ιδιότητες  και 

χαρακτηριστικά  που  προβλέπονται  στη  σύμβαση  και  ότι  θα  ανταποκρίνονται  στις  προδιαγραφές, 

λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην παρούσα.   

Ο  ανάδοχος  φέρει  εις  ακέραιο  την  ευθύνη  για  την  ακρίβεια  και  την  αλήθεια  των  αποτελεσμάτων  των 

μετρήσεων  

Για  την πιστή  εφαρμογή  των ανωτέρω,  καθώς και  για  την περίπτωση αποζημίωσης  της Ε.Ε.Α.Ε.  εξαιτίας 

φθοράς  ή  ζημιάς που  τυχόν προκληθούν σε περιουσιακά  της στοιχεία από  τον ανάδοχο ή  το προσωπικό 

του,  ο  ανάδοχος  κατέθεσε  την  με  αρ.  _____________________  εγγυητική  επιστολή,  του  /  της 

__________________________________________  για  το  ποσό  των  Ευρώ  _________________________________________________  (€ 

#_________#), (σύμφωνα με το εδάφιο β της παρ 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016). 
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6. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η συνολική αμοιβή  του αναδόχου σύμφωνα με  την από  _____________  οικονομική  του προσφορά ανέρχεται 

στο ποσό  των …………......  ΕΥΡΩ. Όλες  οι  νόμιμες  κρατήσεις  υπολογίζονται  επί  του  καθαρού ποσού,  χωρίς 

ΦΠΑ, και βαρύνουν τον ανάδοχο.   

Όλες οι πληρωμές γίνονται σε ευρώ, με τραπεζική κατάθεση υπέρ του αναδόχου, με την προσκόμιση των 

απαραίτητων δικαιολογητικών και σε χρόνο προσδιορισμένο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία. 

Κατά την πληρωμή παρακρατείται: 

‐    8% στην καθαρή αξία του τιμολογίου  

       ‐    0,06% στην καθαρή αξία του τιμολογίου υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  

‐      0,06% στην καθαρή αξία του τιμολογίου υπέρ Α.Ε.Π.Π. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου % και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.  

Για την εξόφληση απαιτείται η κατάθεση των ακόλουθων εγγράφων: 

1. Πρωτόκολλο  οριστικής  παραλαβής  από  την  αρμόδια  Επιτροπή  για  την  καλή  εκτέλεση  των 

εργασιών,  επιτυχή  και  πιστή  εκπλήρωση  όλων  των  συμβατικών  υποχρεώσεων  από  πλευράς  του 

αναδόχου.  

2. Τιμολόγιο του αναδόχου «επί πιστώσει», με τη συνολική αξία αριθμητικά και ολογράφως. 

3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. 

7.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία 

υπογραφής της, ήτοι από __________ έως ________,.  

Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής, που έχει συσταθεί για το 

σκοπό αυτό με απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Α.Ε. Η Επιτροπή παρακολουθεί και βεβαιώνει  την πορεία 

εκτέλεσης  του  αντικειμένου  της  σύμβασης.  Εφόσον  διαπιστώσει  ουσιώδεις  αποκλίσεις  από  τους 

συμβατικούς  όρους  ή  τις  προδιαγραφές,  δικαιούται  να  εφαρμόσει  τα  αναφερόμενα  στο  άρθρο  219  του 

Ν.4412/2016. 

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο  ανάδοχος  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  διασφαλίσει  από  κάθε  τεχνική  άποψη  την  ποιότητα  των 

παρεχόμενων  στην  Ε.Ε.Α.Ε.  υπηρεσιών.  Πρέπει  να  εξασφαλίσει  όλες  τις  προϋποθέσεις  για  την 
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καταλληλότητα  των  διαδικασιών  που  θα  εκτελέσει  και  ειδικότερα  για  ό,τι  αφορά  στην  κατανόηση  των 

αναγκών και απαιτήσεων, την αντίληψη του αντικειμένου και των ιδιαιτέρων προβλημάτων, καθώς και τη 

μεθοδολογία, δομή, έλεγχο και προγραμματισμό εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης. 

Ειδικότερα, ο ανάδοχος υποχρεούται: 

α)  Να  τηρεί  τους  ισχύοντες  νόμους,  διατάγματα,  υπουργικές  αποφάσεις  και  τις  συναφείς  εν  γένει 

αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις: 

 σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που αναλαμβάνει 

 περί  της  υγείας  και  ασφάλειας  όλου  του  απασχολούμενου  προσωπικού  που  θα  εργαστεί  στο 

ανατιθέμενο έργο μετρήσεων 

 που διέπουν τις σχέσεις του με το προσωπικό του, δηλαδή να συμμορφώνεται πλήρως με την εργατική 

νομοθεσία  και  τις  διατάξεις  περί  αμοιβών,  ωραρίου  εργασίας,  κοινωνικών  παροχών  αποζημιώσεων 

εισφορών  κλπ,  όντας  πλήρως  και  αποκλειστικά  υπεύθυνος  έναντι  των  Ελληνικών  Αρχών  για  την 

τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτούς.   

Όλο  το  προσωπικό  του  αναδόχου  πρέπει  να  είναι  ασφαλισμένο  στους  αρμόδιους  φορείς  Κοινωνικής 

Ασφάλισης  κύριας  και  επικουρικής,  διαφορετικά  η  Ε.Ε.Α.Ε.  δε  θα  επιτρέψει  σε  κανένα  εργαζόμενο  να 

εργαστεί χωρίς την ασφάλιση αυτή.  

β) Να συμμορφώνεται με τα ισχύοντα μέτρα Ασφάλειας‐Υγιεινής, Πυρασφάλειας κλπ.   

γ) Να γνωστοποιεί στο απασχολούμενο προσωπικό του ότι α) ουδεμία εξάρτηση και εργασιακή ή νόμιμη 

σχέση έχει με την Ε.Ε.Α.Ε., β) φέρει όλες τις εκ του νόμου και της συμβάσεως αστικές και ποινικές ευθύνες 

και υποχρεώσεις. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά αμέσως και χωρίς αντιρρήσεις κάθε μέλος του προσωπικού του 

το  οποίο  θα  κριθεί  από  την  Ε.Ε.Α.Ε.  ως  ακατάλληλο  (για  ανάρμοστη  συμπεριφορά  ή  για  οποιονδήποτε 

λόγο) μόλις ειδοποιηθεί σχετικά εγγράφως.   

Ο  ανάδοχος  είναι  αποκλειστικά  υπεύθυνος  για  οποιεσδήποτε  φθορές  ή  ζημιές  προξένησε  ο  ίδιος  ή  το 

προσωπικό  του  κατά  την  εκτέλεση  του  αντικειμένου  της  σύμβασης.  Είναι  αποκλειστικά  υπεύθυνος  για 

κάθε  ζημιά  ή  βλάβη  που  θα  προξενηθεί  από  εργατικό  ατύχημα  σε  υπαλλήλους  που  απασχολεί,  ως  εκ 

τούτου  είναι  υποχρεωμένος  για  την  ασφαλιστική  κάλυψη  των  παραπάνω  ζημιών,  καθώς  και  για  την 

περίπτωση κλοπής, με τους όρους και τις προβλέψεις ειδικής ασφαλιστικής κάλυψης, που θα συνάψει με 

ασφαλιστική εταιρεία. 
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9.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Με απόφαση  του Προέδρου  της Ε.Ε.Α.Ε. μπορεί  να  επιβληθεί  σε  βάρος  του αναδόχου ποινική  ρήτρα σε 

περίπτωση που παράσχει  τις  υπηρεσίες  του  από  δική  του  υπαιτιότητα  μετά  τη  λήξη  της  διάρκειας  της 

σύμβασης και εφόσον έχει αιτηθεί και του χορηγηθεί παράταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 218 

του Ν.4412/2016. 

Η ποινική ρήτρα αφορά κάθε κατά περίπτωση παράβαση. Σε περίπτωση επανάληψης για δεύτερη φορά, 

αυτή  διπλασιάζεται  ή  μπορεί  για  τρίτη  φορά  να  τριπλασιαστεί,  μη  αποκλειόμενης  μετά  την  τρίτη 

επανάληψη και της κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου.  

Ο  κατά  τα  παραπάνω  ακατάλληλος  τρόπος  ή  πλημμελής  εκτέλεση  των  συμβατικών  υποχρεώσεων  του 

ανάδοχου προσδιορίζεται με απόφαση του Προέδρου μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού της 

Ε.Ε.Α.Ε.,  κατά  την  κοινή  αντίληψη  και  πείρα,  χωρίς  ο  ανάδοχος  να  έχει  οποιοδήποτε  δικαίωμα  εκτός 

εκείνου  της  έκφρασης  προς  την  Επιτροπή  του  Διαγωνισμού  και  της  δικής  του  γνώμης,  πληροφόρησης, 

επεξήγησης γραπτώς. 

Σε περίπτωση διαφωνίας του αναδόχου με την απόφαση επιβολής ποινικής ρήτρας, ο ανάδοχος μπορεί να 

υποβάλει  προσφυγή  για  λόγους  νομιμότητας  και  ουσίας  ενώπιον  του  Προέδρου  της  Ε..Ε.Α.Ε.,  μέσα  σε 

ανατρεπτική  προθεσμία  τριάντα  (30)  ημερών,  από  την  ημερομηνία  που  έλαβε  γνώση  της  σχετικής 

απόφασης  (άρθρο  205  του  Ν.4412/2016).  Επί  της  προσφυγής,  αποφασίζει  ο  Πρόεδρος  της  Ε.Ε.Α.Ε., 

ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ενστάσεων. Η εν λόγω απόφαση δεν  επιδέχεται προσβολή με 

άλλη  οποιασδήποτε  φύσεως  διοικητική  προσφυγή.  Αν  γίνει  δεκτή  η  προσφυγή  εν  όλω  ή  εν  μέρει,  η 

επιβληθείσα  ποινή  εξαλείφεται  ή  προσαρμόζεται  ανάλογα  και  η  παρακρατηθείσα  ποινική  ρήτρα 

αποδίδεται στον ανάδοχο. Η απόρριψη της προσφυγής καθιστά ισχυρή την τελεσίδικα επιβληθείσα ποινή. 

Σε  περίπτωση  ενδεχόμενης  παραίτησης  του  αναδόχου,  κατά  την  διάρκεια  της  συμβατικής  χρονικής 

περιόδου καταπίπτει η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Η Ε.Ε.Α.Ε.  έχει δικαίωμα οποιασδήποτε 

νομικής  διεκδίκησης  από  θετικές  και  αποθετικές  ζημίες,  οι  οποίες  προκύψουν  από  την  αναφερόμενη 

συμπεριφορά του αναδόχου. 

10. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο  συμβατικός  χρόνος  εκτέλεσης  της  σύμβασης  μπορεί  να  παρατείνεται  με  αιτιολογημένη  απόφαση  του 

Προέδρου της Ε.Ε.Α.Ε., ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί  να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής και ύστερα από σχετικό 
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αίτημα  του  αναδόχου  που  υποβάλλεται  πριν  από  τη  λήξη  της  διάρκειάς  της,  σε  αντικειμενικά 

δικαιολογημένες  περιπτώσεις  που  δεν  οφείλονται  σε  υπαιτιότητα  του  αναδόχου.  Αν  λήξει  η  συνολική 

διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά 

τα  ανωτέρω,  διάρκεια,  χωρίς  να  υποβληθούν  στην  αναθέτουσα  αρχή  τα  παραδοτέα  της  σύμβασης,  ο 

ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος (άρθρο 217 του Ν.4412/2016). Ο ανάδοχος υποβάλλει το αίτημά του εντός 

15 το πολύ ημερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να προκαλέσει την καθυστέρηση. 

11. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ  ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Ο  ανάδοχος  δικαιούται  να  εκχωρήσει,  χωρίς  έγκριση,  τις  απαιτήσεις  του  έναντι  της  Ε.Ε.Α.Ε.  για  την 

καταβολή  συμβατικού  τιμήματος,  με  βάση  τους  όρους  της  σύμβασης,  σε  τράπεζα  της  επιλογής  του  που 

λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Ο ανάδοχος μπορεί να αναθέτει υπεργολαβικά εργασίες σε τρίτο με έγκριση 

του Προέδρου της Ε.Ε.Α.Ε. 

12. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα  συμβαλλόμενα  μέρη  δεν  ευθύνονται  για  τη  μη  εκπλήρωση  των  συμβατικών  τους  υποχρεώσεων,  στο 

μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος που επικαλείται 

ανωτέρα  βία  υποχρεώνεται  μέσα  σε  είκοσι  (20)  ημέρες  από  τότε  που  συνέβησαν  τα  περιστατικά  που 

συνιστούν  την  ανωτέρα  βία  να  αναφέρει  εγγράφως  αυτά  στην  Ε.Ε.Α.Ε.  και  να  προσκομίσει  όλα  τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (άρθρο 204 του Ν.4412/2016). Η Ε.Ε.Α.Ε. υποχρεούται με απόφαση του 

Προέδρου της να απαντήσει εντός δέκα (10) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του αναδόχου, 

διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 

13. ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η  Ε.Ε.Α.Ε.  δικαιούται  με  απόφαση  του  Προέδρου  της  να  καταγγείλει  τη  σύμβαση  όταν  συντρέχει  μία 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α)  όταν ο ανάδοχος δεν υλοποιεί  το  έργο με  τον  τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση, παρά  τις προς  τούτο 

επανειλημμένες έγγραφες οχλήσεις της Ε.Ε.Α.Ε.  

β)  όταν ο ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση ή μέρος αυτής καθ’ υπέρβαση του άρθρου 10. 

γ)  όταν λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του αναδόχου ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε 

βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

δ)  όταν  διαπιστωθεί  οποτεδήποτε  κατά  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  της  σύμβασης  ένας  υποχρεωτικός  ή 

δυνητικός λόγος αποκλεισμού. 
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Τα  αποτελέσματα  της  καταγγελίας  επέρχονται  από  την  περιέλευσή  της  στον  ανάδοχο.  Κατ’  εξαίρεση,  η 

Ε.Ε.Α.Ε. με απόφαση του Προέδρου της δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις 

περιπτώσεις  καταγγελίας  είναι  αυτό  δυνατό,  να  τάξει  εύλογη  (κατ’  αυτήν)  προθεσμία  θεραπείας  της 

παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας 

προθεσμίας,  εκτός  εάν  η  Ε.Ε.Α.Ε.  γνωστοποιήσει  εγγράφως  προς  τον  ανάδοχο  ότι  θεωρεί  την  παράβαση 

θεραπευθείσα. 

Με την μετά από καταγγελία της Ε.Ε.Α.Ε. λύση της σύμβασης με απόφαση του Προέδρου της, ο ανάδοχος 

υποχρεούται μετά από αίτηση της Ε.Ε.Α.Ε.: 

α) Να απόσχει από  τη διενέργεια  οποιασδήποτε παροχής υπηρεσιών ή  εκτέλεσης υποχρεώσεώς  του που 

πηγάζει από τη σύμβαση, πλην εκείνων που  επιβάλλονται για την διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών και 

εγκαταστάσεων. 

β)  Να  παραδώσει,  σε  χρόνο  που  θα  προσδιορίσει  η  Ε.Ε.Α.Ε.  όποια  εργασία  (ολοκληρωμένη  ή  μη)  έχει 

εκπονήσει  ή  έχει  στην  κατοχή  του,  καθώς  και  τα  πάσης  φύσεως  υποστηρικτικά  έγγραφα  και  μέσα 

(μαγνητικά ή μη).  

Το  συντομότερο  δυνατό  μετά  την  καταγγελία  της  σύμβασης,  η  Ε.Ε.Α.Ε.  με  απόφαση  του  Προέδρου  της 

βεβαιώνει  την  αξία  του  παρασχεθέντος  μέρους  του  αντικειμένου  της  σύμβασης  καθώς  και  κάθε  οφειλή 

έναντι του αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 

Η Ε.Ε.Α.Ε. αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με  την σύμβαση προς τον 

ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων. 

Η Ε.Ε.Α.Ε. με απόφαση του προέδρου της δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον ανάδοχο αποζημίωση 

για κάθε ζημία που υπέστη λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της σύμβασης. 

14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά 

με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Ε.Ε.Α.Ε. και ο ανάδοχος 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και 

των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν  είναι  δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με  τα 

παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.  

α. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Χωρίς  την  προηγούμενη  γραπτή  συναίνεση  της  Ε.Ε.Α.Ε.,  ο  ανάδοχος  δεν  αποκαλύπτει  εμπιστευτικές 

πληροφορίες  που  του  δόθηκαν  ή  που  ο  ίδιος  ανακάλυψε  κατά  την  υλοποίηση  της  σύμβασης,  ούτε 
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κοινοποιεί  στοιχεία,  έγγραφα  και  πληροφορίες  των  οποίων  λαμβάνει  γνώση  σε  σχέση  με  τη  σύμβαση.  

Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως 

άνω  υποχρέωση.  Σε  περίπτωση  αθέτησης  από  τον  ανάδοχο  της  ως  άνω  υποχρέωσής  του,  η  Ε.Ε.Α.Ε.  με 

απόφαση του προέδρου της δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση 

κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη σύμβαση χωρίς την προηγούμενη 

συναίνεση  της  Ε.Ε.Α.Ε.,  ούτε  να  συμμετέχει  σε  δραστηριότητες  ασυμβίβαστες  με  τις  υποχρεώσεις  του 

απέναντι  στην  Ε.Ε.Α.Ε.  Δεν  δεσμεύει  την  Ε.Ε.Α.Ε.  με  κανένα  τρόπο  χωρίς  την  προηγούμενη  γραπτή  της 

συναίνεση. 

Κατά  την  εκτέλεση των καθηκόντων της,  η Επιτροπή Διαγωνισμού και όλα  τα  εξουσιοδοτημένα από  την 

Ε.Ε.Α.Ε. πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να 

γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης της 

σύμβασης  και  αφορούν  σε  τεχνικά  ή  εμπορικά  ζητήματα  ή  μεθόδους  κατασκευής  ή  λειτουργίας  της 

σύμβασης ή του ίδιου του αναδόχου. 

β. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Η  υπογραφή  της  παρούσας  σύμβασης  συνεπάγεται  την  πλήρη  αποδοχή  των  όρων  που  περιέχει.  Η 

καθυστέρηση  ή  η  παράλειψη  άσκησης  από  συμβαλλόμενο  μέρος  οποιουδήποτε  από  τα  δικαιώματα  της 

παρούσας, δεν μπορεί  να θεωρηθεί ως παραίτησή του από αυτά. Η ακυρότητα μέρους της παρούσης δεν 

συνεπάγεται  ακυρότητα  ολόκληρης  της  σύμβασης.  Τα  υπογράφοντα  την  παρούσα  σύμβαση  μέρη  κατά 

ρητή  δήλωσή  τους  έχουν  πλήρη  δικαιοπρακτική  ικανότητα  για  τις  εκατέρωθεν  δεσμεύσεις  που 

αναλαμβάνουν. 

Η παρούσα σύμβαση καταρτίστηκε σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα. Το κάθε πρωτότυπο υπογράφτηκε 

από τους εκπροσώπους και των δύο συμβαλλομένων μερών. Από δύο (2) πρωτότυπα έλαβαν ο ανάδοχος 

και η Ε.Ε.Α.Ε. αντίστοιχα. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 Για την Αναθέτουσα Αρχή                                                                                             Για τον Ανάδοχο 
   Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Α.Ε. 

 

 

Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: ΕΕΑΕ 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με  την  παρούσα  εγγυόμαστε,  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε  περίπτωση  μεμονωμένης  εταιρίας  :  της  Εταιρίας  (επωνυμία),  Οδός  ………….  Αριθμός  …….  Τ.Κ.  ………, 

Α.Φ.Μ……………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης: των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

μελών της Ένωσης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 

τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης},  

και  μέχρι  του ποσού  των  ευρώ.........................  για  την  καλή  εκτέλεση  της σύμβασης με  αριθμό...................  που 

αφορά στον διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις …………. με αντικείμενο …….………..……, σύμφωνα με  τη με 

αριθμό................... διακήρυξή σας. 

Το  ανωτέρω  ποσό  της  εγγύησης  τηρείται  στη  διάθεσή  σας,  το  οποίο  και  υποχρεούμαστε  να  σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε  (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα 

ισχύει  μέχρις  ότου  αυτή  μας  επιστραφεί  ή  μέχρις  ότου  λάβουμε  έγγραφη  δήλωσή  σας  ότι  μπορούμε  να 

θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

                                                                                                                                              (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 
ανάθεσης 

Παροχή  πληροφοριών  δημοσίευσης  σε  εθνικό  επίπεδο,  με  τις  οποίες  είναι  δυνατή  η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α:  Ονομασία,  διεύθυνση  και  στοιχεία  επικοινωνίας  της  αναθέτουσας  αρχής  (αα)/  αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
‐ Ονομασία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
‐ Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99220985 
‐ Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ & Νεαπόλεως, Τ.Θ.60092 
                                                                                                          Τ.Θ. 15310, Αγ. Παρασκευή Αττικής 
‐ Αρμόδιος για πληροφορίες: Β. Ταφίλη 
‐ Τηλέφωνο: 210 6506417 
‐ Ηλ. ταχυδρομείο: info@eeae.gr 
‐ Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.eeae.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
‐  Τίτλος  ή  σύντομη  περιγραφή  της  δημόσιας  σύμβασης  (συμπεριλαμβανομένου  του  σχετικού  CPV): 
«Υπηρεσίες  έρευνας  κοινής  γνώμης  για  τις  ακτινοβολίες  και  διερεύνησης  της  νοοτροπίας 
ασφάλειας σε επαγγελματίες» ‐ Κωδικός CPV: 79320000‐3 
‐ Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [………………..…] 
‐ Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες 
‐ Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ‐ 
‐ Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [....................] 

 

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

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης:  Απάντηση: 

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

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση:  [……] 
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση  δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

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

 

Κατά  περίπτωση,  ο  οικονομικός  φορέας  είναι 
εγγεγραμμένος  σε  επίσημο  κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων  οικονομικών  φορέων  ή  διαθέτει 
ισοδύναμο  πιστοποιητικό  (π.χ.  βάσει  εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε  στα  υπόλοιπα  τμήματα  της  παρούσας 
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 
ενότητα  Γ  του  παρόντος  μέρους,  συμπληρώστε  το 
μέρος  V  κατά  περίπτωση,  και  σε  κάθε  περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α)  Αναφέρετε  την  ονομασία  του  καταλόγου  ή  του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
 

γ)  Αναφέρετε  τα  δικαιολογητικά  στα  οποία 
βασίζεται  η  εγγραφή  ή  η  πιστοποίηση  και,  κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογοiv: 
 

δ)  Η  εγγραφή  ή  η  πιστοποίηση  καλύπτει  όλα  τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως,  συμπληρώστε  τις  πληροφορίες 

 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης,  επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
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που  λείπουν  στο  μέρος  IV,  ενότητες Α,  Β,  Γ,  ή  Δ 
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται 
στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στα  έγγραφα  της 
σύμβασης: 
ε)  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  είναι  σε  θέση  να 
προσκομίσει  βεβαίωση  πληρωμής  εισφορών 
κοινωνικής  ασφάλισης  και  φόρων  ή  να  παράσχει 
πληροφορίες  που  θα  δίνουν  τη  δυνατότητα  στην 
αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα φορέα  να  τη 
λάβει  απευθείας  μέσω  πρόσβασης  σε  εθνική  βάση 
δεδομένων  σε  οποιοδήποτε  κράτος  μέλος  αυτή 
διατίθεται δωρεάν; 
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται  ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:  

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

Τρόπος συμμετοχής:  Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 

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

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα  Απάντηση: 
Κατά  περίπτωση,  αναφορά  του  τμήματος    ή  των 
τμημάτων  για  τα  οποία  ο  οικονομικός  φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

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

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

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:  Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο  από  την  ημερομηνία  και  τον  τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

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

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

Στήριξη:  Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων  οικονομικών  φορέων  προκειμένου  να 
ανταποκριθεί  στα  κριτήρια  επιλογής  που 
καθορίζονται  στο  μέρος  IV  και  στα  (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος 
V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι,  επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 
σχετικούς  φορείς,  δεόντως  συμπληρωμένο  και  υπογεγραμμένο  από  τους  νομίμους  εκπροσώπους 
αυτών.  

Επισημαίνεται  ότι  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνονται  επίσης  το  τεχνικό  προσωπικό  ή  οι  τεχνικές 
υπηρεσίες,  είτε  ανήκουν  απευθείας  στην  επιχείρηση  του  οικονομικού  φορέα  είτε  όχι,  ιδίως  οι 
υπεύθυνοι  για  τον  έλεγχο  της  ποιότητας  και,  όταν  πρόκειται  για  δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  το 
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 
την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το μέρος IV 
για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας  

(Η  παρούσα  ενότητα  συμπληρώνεται  μόνον  εφόσον  οι  σχετικές  πληροφορίες  απαιτούνται 
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση :  Απάντηση: 
Ο  οικονομικός  φορέας  προτίθεται  να  αναθέσει 
οποιοδήποτε  μέρος  της  σύμβασης  σε  τρίτους  υπό 
μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν  ναι  παραθέστε  κατάλογο  των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  ή  ο  αναθέτων  φορέας  ζητούν  ρητώς  αυτές  τις  πληροφορίες  (κατ' 
εφαρμογή  του άρθρου 131  παρ. 5  ή  εφόσον  ο  προσφέρων  /  υποψήφιος  οικονομικός φορέας  
προτίθεται  να  αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  τμήμα  της  σύμβασης  που 
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 
παρ.  6  και  7,  επιπλέον  των  πληροφοριών  που  προβλέπονται  στην  παρούσα  ενότητα, 
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με  τις  ενότητες Α 
και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος  ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 
υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:  Απάντηση: 

Υπάρχει  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση  εις 
βάρος  του  οικονομικού  φορέα  ή  οποιουδήποτε 
προσώπουxv  το  οποίο  είναι  μέλος  του  διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 
για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 
(σημεία 1‐6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 
εκδοθεί  πριν  από  πέντε  έτη  κατά  το  μέγιστο  ή  στην 
οποία  έχει  οριστεί  απευθείας  περίοδος  αποκλεισμού 
που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται 
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή 
διεύθυνση,  αρχή  ή φορέας  έκδοσης,  επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvi 

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

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

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

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx:  [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1)  Ο  οικονομικός  φορέας  έχει  εκπληρώσει  όλες  τις 
υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την  πληρωμή 
φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισηςxxi, 
στην  Ελλάδα  και  στη  χώρα  στην  οποία  είναι  τυχόν 
εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
  Η  εν  λόγω  απόφαση  είναι  τελεσίδικη  και 
δεσμευτική; 
‐  Αναφέρατε  την  ημερομηνία  καταδίκης  ή  έκδοσης 
απόφασης 
‐  Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,  εφόσον 
ορίζεται  απευθείας  σε  αυτήν,  τη  διάρκεια  της 
περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
β)[……] 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
‐[] Ναι [] Όχι  
 
‐[……]· 
 
‐[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
β)[……] 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
‐[] Ναι [] Όχι  
 
‐[……]· 
 
‐[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή 
των  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiii 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση  συμφερόντων  ή  επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει 
τις  υποχρεώσεις  του  στους  τομείς  του 
περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού 
δικαίουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες καταστάσειςxxv : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ)  αναγκαστική  διαχείριση  από  εκκαθαριστή  ή  από 
το δικαστήριο, ή 
ε)  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  
ζ)  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση 
προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
 
Εάν ναι: 
‐ Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
‐ Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο 
ο  οικονομικός  φορέας,  θα  δύναται  να  εκτελέσει  τη 
σύμβαση,  λαμβανόμενης  υπόψη  της  εφαρμοστέας 
εθνικής  νομοθεσίας  και  των  μέτρων  σχετικά  με  τη 
συνέχε  συνέχιση  της  επιχειρηματικής  του 
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvi  
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται  ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
 
 
 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‐[.......................] 
‐[.......................] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Έχει  διαπράξει  ο  οικονομικός  φορέας  σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
 
Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει  συνάψει  ο  οικονομικός  φορέας συμφωνίες  με 
άλλους  οικονομικούς  φορείς  με  σκοπό  τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει  ο  οικονομικός  φορέας  την  ύπαρξη  τυχόν 
σύγκρουσης  συμφερόντωνxxviii,  λόγω  της 
συμμετοχής  του  στη  διαδικασία  ανάθεσης  της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει  παράσχει  ο  οικονομικός  φορέας  ή  επιχείρηση 
συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα 
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 
αναμειχθεί  στην  προετοιμασία  της  διαδικασίας 
σύναψης της σύμβασηςxxix; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

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

Έχει  επιδείξει  ο  οικονομικός  φορέας  σοβαρή  ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης 
δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με 
αναθέτοντα  φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης 
παραχώρησης που  είχε ως  αποτέλεσμα  την πρόωρη 
καταγγελία  της  προηγούμενης  σύμβασης, 
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 
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  Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 
α)  δεν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών 
δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των  πληροφοριών  που 
απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της  απουσίας  των 
λόγων  αποκλεισμού  ή  την  πλήρωση  των  κριτηρίων 
επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα 
δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  από  την 
αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ)  δεν  έχει  επιχειρήσει  να  επηρεάσει  με  αθέμιτο 
τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  της 
αναθέτουσας  αρχής  ή  του  αναθέτοντα  φορέα,  να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να  του  αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη 
διαδικασία  ανάθεσης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας 
παραπλανητικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να 
επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις  αποφάσεις  που  αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση  μετοχών  εταιρειών  που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 
ν. 3310/2005xxxi: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 
του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

Εκπλήρωση  όλων  των  απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;  [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να    παράσχει  πληροφορίες  μόνον  όταν  τα  σχετικά  κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα  Απάντηση 
1)  Ο  οικονομικός  φορέας  είναι  εγγεγραμμένος 
στα  σχετικά  επαγγελματικά  ή  εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος 
μέλος εγκατάστασήςxxxii; του: 
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται  ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

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

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται  ειδική  έγκριση  ή  να  είναι  ο 
οικονομικός  φορέας  μέλος  συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει 
τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται  ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός 
φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  παράσχει  πληροφορίες  μόνον  όταν  τα  σχετικά  κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  Απάντηση: 
1α)  Ο  («γενικός»)  ετήσιος  κύκλος  εργασιών  του 
οικονομικού  φορέα  για  τον  αριθμό  οικονομικών 
ετών  που  απαιτούνται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
1β)  Ο  μέσος  ετήσιος  κύκλος  εργασιών  του 
οικονομικού  φορέα  για  τον  αριθμό  ετών  που 
απαιτούνται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι 
ο εξής xxxiii: 
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται  ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας 
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον 
κύκλο  εργασιών  (γενικό  ή  ειδικό)  δεν  είναι 
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, 
αναφέρετε  την  ημερομηνία  που  ιδρύθηκε  ή  άρχισε 
τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

3)Όσον  αφορά  τις  λοιπές  οικονομικές  ή 
χρηματοοικονομικές  απαιτήσεις,  οι  οποίες 
(ενδέχεται  να)  έχουν  προσδιοριστεί  στη  σχετική 
διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της 
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  που  ενδέχεται  να  έχει 
προσδιοριστεί  στη  σχετική  προκήρυξη  ή  στα 
έγγραφα  της  σύμβασης  διατίθεται  ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας 
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  παράσχει  πληροφορίες  μόνον  όταν  τα  σχετικά  κριτήρια 
επιλογής  έχουν  οριστεί  από  την  αναθέτουσα  αρχή  ή  τον  αναθέτοντα  φορέα    στη  σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  Απάντηση: 
1)       Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 
και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 
Κατά  τη  διάρκεια  της  περιόδου  αναφοράςxxxiv,  ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 
κυριότερες  παραδόσεις  αγαθών  του  είδους 
που  έχει  προσδιοριστεί  ή  έχει  παράσχει  τις 
ακόλουθες  κυριότερες  υπηρεσίες  του  είδους 
που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά  τη  σύνταξη  του  σχετικού  καταλόγου 
αναφέρετε  τα  ποσά,  τις  ημερομηνίες  και  τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxv: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):  
[…...........] 
Περιγρα
φή 

ποσά  ημερομη
νίες 

παραλήπ
τες 

       
 

2)  Ο  οικονομικός  φορέας  μπορεί  να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό 
ή  τις  ακόλουθες  τεχνικές  υπηρεσίεςxxxvi,  ιδίως 
τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας: 

[……..........................] 
 
 
 

3)    Ο  οικονομικός  φορέας  χρησιμοποιεί  τον 
ακόλουθο  τεχνικό  εξοπλισμό  και  λαμβάνει  τα 
ακόλουθα  μέτρα  για  την  διασφάλιση  της 
ποιότητας  και  τα  μέσα  μελέτης  και  έρευνας 
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

[……] 

4)      Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’  εξαίρεση, για προϊόντα ή 
υπηρεσίες που πρέπει  να ανταποκρίνονται σε 
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα  επιτρέπει  τη διενέργεια 
ελέγχωνxxxvii  όσον  αφορά  το  παραγωγικό 
δυναμικό  ή  τις  τεχνικές  ικανότητες  του 
οικονομικού φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, 
όσον  αφορά  τα μέσα  μελέτης  και  έρευνας  που 
αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει 
για τον έλεγχο της ποιότητας; 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

5)  Οι  ακόλουθοι  τίτλοι  σπουδών  και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, 
και/ή  (ανάλογα  με  τις  απαιτήσεις  που  ορίζονται 
στη  σχετική  πρόσκληση  ή  διακήρυξη  ή  στα 

 
 
α)[......................................……] 
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έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
β) [……] 

6) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί  να εφαρμόζει 
τα  ακόλουθα  μέτρα  περιβαλλοντικής 
διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του 
τα  ακόλουθα  μηχανήματα,  εγκαταστάσεις  και 
τεχνικό  εξοπλισμό  για  την  εκτέλεση  της 
σύμβασης: 

[……] 

8)  Ο  οικονομικός  φορέας  προτίθεται,  να 
αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή 
υπεργολαβίαςxxxviii  το  ακόλουθο  τμήμα  (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

9)   Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί  ο  οικονομικός φορέας  να  προσκομίσει  τα 
απαιτούμενα  πιστοποιητικά  που  έχουν  εκδοθεί 
από  επίσημα  ινστιτούτα  ελέγχου  ποιότητας  ή 
υπηρεσίες  αναγνωρισμένων  ικανοτήτων,  με  τα 
οποία  βεβαιώνεται  η  καταλληλότητα  των 
προϊόντων,  επαληθευόμενη  με  παραπομπές  στις 
τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 
ορίζονται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην 
πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια 
άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να 
προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των  εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  παράσχει  πληροφορίες  μόνον  όταν  τα  συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή ή  τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή  στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα  διασφάλισης  ποιότητας  και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα  είναι  σε  θέση  ο  οικονομικός  φορέας  να 
προσκομίσει πιστοποιητικά  που  έχουν  εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν 
ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με  τα 
απαιτούμενα  πρότυπα  διασφάλισης 
ποιότητας,  συμπεριλαμβανομένης  της 
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν  όχι,  εξηγήστε  τους  λόγους  και  διευκρινίστε 
ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να 
προσκομιστούν  όσον  αφορά  το  σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

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

Θα  είναι  σε  θέση  ο  οικονομικός  φορέας  να 
προσκομίσει πιστοποιητικά  που  έχουν  εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν 
ότι  ο  οικονομικός φορέας συμμορφώνεται  με  τα 
απαιτούμενα  συστήματα  ή  πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης; 
Εάν  όχι,  εξηγήστε  τους  λόγους  και  διευκρινίστε 
ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να 
προσκομιστούν  όσον  αφορά  τα  συστήματα  ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, 
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxix, εκτός 
εάν : 

α)  η  αναθέτουσα  αρχή  ή  ο  αναθέτων  φορέας  έχει  τη  δυνατότητα  να  λάβει  τα  σχετικά  δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxl. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή 
του αναθέτοντα φορέα,  όπως καθορίζεται στο μέρος  Ι,  ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 
δικαιολογητικά  των  πληροφοριών  τις  οποίες  έχω  υποβάλλει  στ...  [να  προσδιοριστεί  το  αντίστοιχο 
μέρος/ενότητα/σημείο]  του  παρόντος  Τυποποιημένου  Εντύπου  Υπεύθυνης  Δήλώσης  για  τους  σκοπούς  τ... 
[προσδιορισμός  της  διαδικασίας  προμήθειας:  (συνοπτική  περιγραφή,  παραπομπή  στη  δημοσίευση  στον 
εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(ές): [……]    
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i  Σε  περίπτωση  που  η  αναθέτουσα  αρχή  /αναθέτων  φορέας  είναι  περισσότερες  (οι)  της  (του)  μίας  (ενός)  θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

iii  Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων  επιχειρήσεων  (ΕΕ  L  124  της  20.5.2003,  σ.  36).  Οι  πληροφορίες  αυτές  απαιτούνται  μόνο  για  στατιστικούς 
σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή  επιχείρηση:  επιχείρηση  η  οποία απασχολεί  λιγότερους  από 50  εργαζομένους  και  της  οποίας  ο  ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες  επιχειρήσεις:  επιχειρήσεις  που  δεν  είναι  ούτε  πολύ  μικρές  ούτε  μικρές  και  οι  οποίες απασχολούν 
λιγότερους  από  250  εργαζομένους  και  των  οποίων  ο  ετήσιος  κύκλος  εργασιών  δεν  υπερβαίνει  τα  50 
εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv  Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

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

vi   Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους 
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος 
ΧΙΙ  του  Προσαρτήματος  Α΄  ή  με  την  σχετική  επαγγελματική  εμπειρία,  οι  οικονομικοί  φορείς,  μπορούν  ωστόσο  να 
βασίζονται  στις  ικανότητες άλλων φορέων  μόνο  εάν  οι  τελευταίοι  θα  εκτελέσουν  τις  εργασίες  ή  τις  υπηρεσίες  για  τις 
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vii  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης‐πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

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

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

xi  Κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  τη  προστασία  των  οικονομικών  συμφερόντων  των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών 
µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
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xii  Όπως  ορίζονται  στα  άρθρα  1  και  3  της  απόφασης‐πλαίσιο  του  Συμβουλίου,  της  13ης  Ιουνίου  2002  για  την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης‐πλαίσιο. 

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη 
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  309  της 
25.11.2005, σ.15)   που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008  (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και  καταστολή της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της,  καθώς  και  για  την  αντικατάσταση  της  απόφασης‐πλαίσιο  2002/629/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  (ΕΕ  L  101  της 
15.4.2011,  σ.  1)  η  οποία  ενσωματώθηκε  στην  εθνική  νομοθεσία  με  το  ν.  4198/2013  (ΦΕΚ  215/Α)"Πρόληψη  και 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xv  Η  εν  λόγω  υποχρέωση  αφορά  ιδίως:  α)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε)  και 
προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε  και  Ε.Ε),  τους  διαχειριστές,  β)  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε),  τον 
Διευθύνοντα  Σύμβουλο  καθώς  και  όλα  τα  μέλη  του Διοικητικού  Συμβουλίου  (  βλ.  τελευταίο  εδάφιο  της παρ.  1  του 
άρθρου 73 ) 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Οικονομικός  φορέας  που  έχει  αποκλειστεί  με  τελεσίδικη  απόφαση  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασία  σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

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

xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας  είναι Έλληνας πολίτης ή  έχει  την  εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxii  Σημειώνεται  ότι,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  73  παρ.  3  περ.  α    και  β,  εφόσον  προβλέπεται  στα  έγγραφα  της 
σύμβασης  είναι  δυνατή  η  παρέκκλιση  από  τον  υποχρεωτικό  αποκλεισμό  λόγω  αθέτησης  υποχρεώσεων  καταβολής 
φόρων  ή  ασφαλιστικών  εισφορών  κατ’  εξαίρεση,  για  επιτακτικούς  λόγους  δημόσιου  συμφέροντος,  όπως  δημόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και   όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος,  ιδίως όταν μόνο 
μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 
ενημερώθηκε  σχετικά  με  το  ακριβές  ποσό που  οφείλεται  λόγω αθέτησης  των  υποχρεώσεών  του  όσον  αφορά  στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης 
συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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xxiv  Όπως  αναφέρονται  για  τους  σκοπούς  της  παρούσας  διαδικασίας  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  στις  κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

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

xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

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

xxix Πρβλ άρθρο 48. 

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

xxxi Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI  του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη 
μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiii Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxiv  Οι  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να  ζητούν  έως  τρία  έτη  και  να  επιτρέπουν  την  τεκμηρίωση  εμπειρίας  που 
υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxxv Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxxvi  Όσον  αφορά  το  τεχνικό  προσωπικό  ή  τις  τεχνικές  υπηρεσίες  που  δεν  ανήκουν  άμεσα  στην  επιχείρηση  του 
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος 
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xxxvii  Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της 
από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xxxviii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xxxix Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xl  Υπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  παράσχει  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  (διαδικτυακή 
διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέα  έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των  εγγράφων)  που  παρέχουν  τη  δυνατότητα  στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από 
τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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