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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: Απόφαση υλοποίησης και Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών, για την δράση «Μελέτη - Εμπειρογνωμοσύνη: 
Αναδιάρθρωση και Εκσυγχρονισμός Λειτουργίας Εποπτείας της Αγοράς και 
Αντιμετώπισης του Παραεμπορίου» της συγχρηματοδοτούμενης πράξης 
«Υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥπΟιΑΤ (πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ)», με κωδικό ΟΠΣ 
(MIS) 5000972 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2016ΣΕ11910006. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 

 

1.1. Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) άρθρα 81-84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/10). 

1.2. Του Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45/Α/99) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες  
Διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.3. Του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
1.4. Του Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31-03-2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση των διαδικασιών του 

ΕΣΠΑ 2007-2013». 
1.5. Του N.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

1.6. Του Ν.4013/2011, (ΦΕΚ Α 204/15-9-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.7. Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές» και ειδικότερα την παράγραφο Ζ. 
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1.8. Του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/2013’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
1.9. Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013), περί σύστασης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων.  
1.10. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (ΦΕΚ 161/Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 
περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων. 

1.11. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 133, περί «Διαγωνισμός – 
Εξαιρέσεις». 

1.12. Του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.14), «Για την Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων …  2014-2020» και το άρθρο 18, περί μετονομασίας της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των Δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας στον Τομέα του Εμπορίου σε Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ τ. Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας. 

1.13. Του Ν.4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/17.10.2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαθρωτικών παρεμβάσεων» (άρθρο 10, τροποποιήσεις του 
ν.4270/2014). 

1.14. Του Ν.4412/2016  (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρο 119. 

1.15. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).  

1.16. Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και  
στοιχεία». 

1.17. Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
1.18. Του π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α/17) Περί Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  
1.19. του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π. 
1.20. Του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/19) περί μετονομασίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 

σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 
 

2. Τις αποφάσεις: 

2.1. Τη με αρ. Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ 3400/Β/2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» 

2.2. Τη με αρ. 44009/ΔΕ5154/8-10-2013 (ΦΕΚ 2595/Β/15.10.2013) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών 
δημοσίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της 
Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών». 

2.3. Τη με αρ. πρωτ. 79595/30-07-2019 (ΦΕΚ 507/ΥΟΔΔ/02-08-2019) κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων περί διορισμού του Σταμπουλίδη 
Παναγιώτη του Γρηγορίου., στη θέση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή. 

2.4. Τη με αρ. Πρωτ. 117036/17-11-2015 (ΦΕΚ 2490/Β/2015) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» 
στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, στους Προϊσταμένους των Γενικών 
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». 

2.5. Τη με αρ. 134453/23-12-2015 (ΦΕΚ 2857/Β/28.12.2015) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας, 
Ανάπτυξης & Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του 
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Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής 
υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β')» και ιδίως το άρθρο 2 και την 
παράγραφο 2 του άρθρου 11. 

2.6. Τη με αριθμ. 47677/ΕΥΘΥ 489/09.05.2016 (ΦΕΚ 1406/Β/19-05-2016) ΚΥΑ περί «Αναδιάρθρωση 
της «Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού  τομέων 
Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή» και αντικατάσταση της με αριθμ. Β1−4977 (ΦΕΚ 
1540/Β/04-08-2008) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 210/2011 (ΦΕΚ 844/Β/16-05-
2011). 

2.7. Τη με αρ. πρωτ. 200/28-7-2016 (ΑΔΑ ΨΗΦΦ4653Ο7-ΣΜ6) Απόφαση «Έγκριση Εφαρμογής του 
Εγχειριδίου Διαδικασιών Υλοποίησης  Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων Τεχνικής Βοήθειας της 
Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 στους τομείς του Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή» 

2.8. Την απόφαση αρ. πρωτ. 4402/Ι1222/Α2/30-08-2016 της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 
Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΑ για την ένταξη της πράξης «Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Πρώην ΕΥΣΕΔ) με κωδικό ΟΠΣ 5000972 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». 

2.9. Τη με αρ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (Β/3521/01-11-2016) απόφαση με θέμα «Τροποποίηση 
& αντικατάσταση της υπ.αρ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 υπουργικής απόφασης “Εθνικοί 
κανόνες επιλεξιμότητας για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020…...αξιολόγησης πράξεων”».   

2.10. Τη με αριθμ. πρωτ. 94845/15-9-2016 (ΑΔΑ: 7ΑΝ84653Ο7-ΗΤΠ) Απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού περί έγκρισης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2016, στη ΣΑΕ 119/1  του έργου «Υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 
Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην ΕΥΣΕΔΕΜΠ) με κωδικό 
2016ΣΕ11910006. 

2.11. Τη με αριθμ. 158/2016/25.10.2016 (ΦΕΚ 3698/Β/2016) απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" 
(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), για διαδικασίες σύναψης 
δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών». 

2.12. Τη με αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ/24.02.2017 493 (ΦΕΚ 677/Β/03-03-2017) απόφαση «Διαδικασίες 
κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες 
δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση 
ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας». 

2.13. Τη με αρ. 36396/28-03-2017  Εγκύκλιο Οδηγιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για 
την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2017 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2018-
2020. 

2.14. Την απόφαση αρ. πρωτ. 6676/Β3/1622/08.11.19 (ΑΔΑ ΨΩ38465ΧΙ8-ΥΔ1) της Ειδικής Γραμματείας 
Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ,ΤΣ & ΕΚΤ για την 2η τροποποίηση της ενταγμένης 
πράξης «Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
(Πρώην ΕΥΣΕΔ) με κωδικό ΟΠΣ 5000972 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». 

2.15. Τις  σχετικές αποφάσεις εγγραφής στον κατάλογο προμηθευτών όπως έχουν εκδοθεί έως την 
ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 

 

3. Τα έγγραφα :  

3.1. Το με αρ.πρωτ. 185/11-10-2019 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας 
Καταναλωτή με θέμα «Μελέτη - Εμπειρογνωμοσύνη: Αναδιάρθρωση και Εκσυγχρονισμός 
Λειτουργίας Εποπτείας της Αγοράς και Αντιμετώπισης του Παραεμπορίου» αιτιολογική έκθεση. 

3.2. Το με αρ. πρωτ. 209/05-11-2019 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας 
Καταναλωτή με θέμα «Μελέτη - Εμπειρογνωμοσύνη: Αναδιάρθρωση και Εκσυγχρονισμός 
Λειτουργίας Εποπτείας της Αγοράς και Αντιμετώπισης του Παραεμπορίου» 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_4
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3.3. Το με αρ. πρωτ.  216 /11-11-2019 έγγραφο της Μονάδας Α της ΕΔ Ε&ΠΚ με θέμα «Εγκεκριμένες 
προδιαγραφές & κοστολόγηση για το έργο «Μελέτη - Εμπειρογνωμοσύνη: Αναδιάρθρωση και 
Εκσυγχρονισμός Λειτουργίας Εποπτείας της Αγοράς και Αντιμετώπισης του Παραεμπορίου»  

3.4. Την με αρ.  19REQ005846349 έγκριση του με αρ. 19REQ005846460 πρωτογενούς αιτήματος στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

 
4. Την ανάγκη για την άμεση αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό της λειτουργίας εποπτείας της 

αγοράς και την αντιμετώπιση του παραεμπορίου,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

Εγκρίνουμε την υλοποίηση της δράσης «Μελέτη - Εμπειρογνωμοσύνη: Αναδιάρθρωση και 

Εκσυγχρονισμός Λειτουργίας Εποπτείας της Αγοράς και Αντιμετώπισης του Παραεμπορίου» που 

περιλαμβάνεται στη συγχρηματοδοτούμενη πράξη «Υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥπΟιΑΤ 

(πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ)», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000972 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2016ΣΕ11910006, 

σύμφωνα με το άρθρο 119 («Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας») του ν. 4412/2016, ΦΕΚ 

147/Α/8.8.2016 (κάτω των ορίων του άρθρου 5),   με επιλογή αναδόχου από το μητρώο εγκεκριμένων 

προμηθευτών Τεχνικής Βοήθειας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ των τομέων Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 

βάση μόνο την τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου με πρόσκληση 

για υποβολή προσφορών των κάτωθι οικονομικών φορέων, εκ του εγκεκριμένου καταλόγου 

προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας: 

 
1. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου 
      Αχαιού 16, 10675 Αθήνα - Τηλ. 2113110671 
      info@eplo.int  
       
2. Νικ.Κανελλόπουλος – Χ.Ζέρβα & συνεργάτες 
      Ομήρου 34, 10672 Αθήνα – Τηλ. 2103611225/236 
      info@kanell.gr  
 
3. Κ.Παπανικολάου – Λ.Μπουτσικάρης & συνεργάτες 
       Σκουφά 59, 10672, Αθήνα - Τηλ. 2103388527 
       kpapanikolaou@gmail.com 
 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) πλέον του 
αναλογούντα ΦΠΑ (24/%), ποσού δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ και (14.400,00€), δηλαδή 
συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€). 

 
Για την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος προσκομίζει εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται 
μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

 
Η αμοιβή του αναδόχου καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Β 
της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, βάσει έκδοσης αντιστοίχων πρωτοκόλλων παραλαβής από 
την Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτεί η αναθέτουσα αρχή. 

 
Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν έως την 9/12/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων / Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή / 

mailto:info@eplo.int
mailto:info@kanell.gr
mailto:kpapanikolaou@gmail.com
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Επιτελική Δομή τομέων Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Πλατεία Κάνιγγος, Τ.Κ. 10181, Αθήνα 
(Γραφείο 225, 2ος όροφος) και οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν γραπτές σφραγισμένες 
προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο μέχρι την 9/12/2019 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00. 

 
Ο έλεγχος και αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού που 
συγκροτεί η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 221, παρ. 11 του ν. 4412/2016. 

 
Η συμμετοχή ενός μέλους της Ομάδας Έργου του προσφέροντος στο διαγωνισμό σε περισσότερες από 
μία υποβαλλόμενες προσφορές διαγωνιζομένων, αποτελεί λόγο αποκλεισμού όλων των 
υποβαλλόμενων προσφορών στις οποίες συμμετέχει το μέλος της ομάδας έργου. 

 
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται. 

 
Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται 
στα συνημμένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο site της της ΕΔ Ε&ΠΚ http://eysed.gge.gov.gr  
 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ………….. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ………….. ΜΈΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 

                                                         ΜΈΡΟΣ Β: ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ …………… ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ………….. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ………….. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 

- Γραφ. Γεν. Γραμ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή  κ. Παν.Σταμπουλίδη 

- ΕΥΔ του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & καινοτομία», Μεσογείων 56, 115 27 

Αθήνα, υπόψη κ. Σούλιου Γιώργου 

- Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης  

- Υπεύθυνο Πράξης, Βασιλάκος Λάμπρος. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

- Επιτελική Δομή Ε&ΠΚ. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

 

 

ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

http://eysed.gge.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Διαγωνισμός 

Σύμβαση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας για την Ανάδειξη 

Αναδόχου για την «Μελέτη - Εμπειρογνωμοσύνη: 

Αναδιάρθρωση και Εκσυγχρονισμός Λειτουργίας Εποπτείας 

της Αγοράς και Αντιμετώπισης του Παραεμπορίου»  της 

συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Υποστήριξη της 

Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥπΟιΑΤ (πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ)», με 

κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000972 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 

2016ΣΕ11910006 

Αριθμός Διακήρυξης / 

Ημερομηνία 
02/2019 

Είδος Διαδικασίας 
Επιλογή από μητρώο προμηθευτών του Άρθρου 119 

(παρ.3) του Ν.4412/2016 

 

Κριτήριο κατακύρωσης 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

με βάση μόνο την τιμή 

Καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών 

Ημερομηνία : 09/12/2019 Ημέρα : Δευτέρα 

Ώρα :  11.00 πμ 

Ημερομηνία διενέργειας 

διαγωνισμού 

Ημερομηνία : 09/12/2019 Ημέρα : Δευτέρα  

Ώρα :  11.00 πμ 

Τόπος διενέργειας Γενική Γραμματεία Εμπορίου & ΠΚ 

Πλ. Κάνιγγος  Τ.Κ.: 10181 Αθήνα 

CPV 
[79400000-8]-Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών 

συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης 

Χρόνος ισχύος σύμβασης Δυο (2) μήνες - εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 
74.400,00€ (με  ΦΠΑ 24%) 

60.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ 24%) 

Προϋπολογισμός που βαρύνει 
Π.Δ.Ε. , ΣΑΕ 119/1 

Κωδ. ΣΑ 2016ΣΕ11910006 

Κωδικός ΟΠΣ 5000972 

Συγχρηματοδότηση 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους του ΠΔΕ 

και έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»  

Διάρκεια ισχύος προσφορών 
Έξι μήνες (6) από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού 

Φόροι  
8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας, σύμφωνα με το 

άρθρο 64 του Ν.4172/2013 
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Κρατήσεις 

 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 
ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ 7 του 
Ν.4412/2016, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 
φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης 
επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ 
ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου. 

 0,06 % υπέρ της οικονομικής αυτοτέλειας της ΑΕΠΠ, 
σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ 3 του Ν.4412/2016, 
επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται 
χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% 
επί του χαρτοσήμου. 

Τόπος παράδοσης 
Γενική Γραμματεία Εμπορίου & ΠΚ 
Πλ. Κάνιγγος  Τ.Κ.: 10181 Αθήνα, Γρ.225, 2ος όροφος 

Παραλαβή 
Οριστική παραλαβή, εντός 15 ημερών από την παράδοση 
του παραδοτέου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.  
ΜΈΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 

 
1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΟΥ 
 
Η αποτελεσματική Εποπτεία της Αγοράς και η Αντιμετώπιση του Παραεμπορίου απαιτεί μια δυναμική 
διαδικασία, η οποία θα βασίζεται στην συνεχή προσαρμοστικότητα των αρχών, έναντι στη διαρκώς 
εξελισσόμενη παραβατικότητα. 
Με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο (ΠΔ 147/2017 και άρθρο 100 ν.4497/2017), ο ελεγκτικός μηχανισμός 

για την Εποπτεία της Αγοράς και την Αντιμετώπιση του Παραεμπορίου, που εδράζεται στο Υπουργείο 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων αποτελείται από δύο παράλληλες δομές, τη Διεύθυνση Ελέγχων και 

Παρατηρητηρίων, της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή και το Συλλογικό Όργανο του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας της Αγοράς και 

Αντιμετώπισης του Παραεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ). 

Σήμερα κρίνεται ότι οι δύο δομές έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια ανάπτυξης και αποτελεσματικότητας, 

ως προς την εποπτεία της Αγοράς και την αντιμετώπιση του Παραεμπορίου, με αποτέλεσμα να 

παρατηρούνται δυσλειτουργίες και αλληλοεπικαλύψεις στην πραγμάτωση της αποστολής και του 

έργου τους με αδυναμία διαχείρισης ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και πληροφοριών, 

παρακολούθηση της διεκπεραίωσης των υποθέσεων και διατήρηση ελλιπών στατιστικών στοιχείων. 

Η έξαρση του φαινομένου του παραεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος καθιστούν επιτακτική 

ανάγκη την αναδιάρθρωση των δομών ελέγχου με την σύσταση μιας νέας, Ενιαίας,  Διυπηρεσιακής 

Μονάδας, στην οποία θα ενταχθούν οι προαναφερθείσες ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και θα ενισχύονται επιτελικά από άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς και 

κυρίως από την Ελληνική Αστυνομία. 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

 
Το έργο του Αναδόχου αφορά μελέτη-εμπειρογνωμοσύνη που θα καταγράφει το υφιστάμενο θεσμικό 

πλαίσιο και θα δίνει κατευθύνσεις αναφορικά με την αναδιάρθρωση της λειτουργίας και των δομών 

ελέγχου της αγοράς, καθώς και τη σύσταση νέας διυπηρεσιακής μονάδας με πλήρη πρόταση για το 

θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της. Επιπλέον θα περιλαμβάνει την περιγραφή των λειτουργιών για την 

ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος (Π/Σ), των απαιτούμενων διαδραστικοτήτων του και των 

επιπέδων ασφαλείας κατά τη διαβάθμιση της πληροφορίας.   

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη- πραγματογνωμοσύνη θα πρέπει να περιλαμβάνει : 

 Την αποστολή και τις αρμοδιότητες συνολικά της νέας υπηρεσίας, 

 Την οργάνωση και τη λειτουργία της νέας υπηρεσίας (Διάρθρωση σε Διευθύνσεις και τμήματα 

και κατανομή αρμοδιοτήτων ανά διεύθυνση και ανά τμήμα). 

 Τη στελέχωση της υπηρεσίας με το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου, αλλά και με αποσπασμένους από άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες, 
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 Την διαχείριση πόρων και μέσων για την ανάπτυξη και υλοποίηση του στρατηγικού και 

επιχειρησιακού σχεδίου, 

  Την ισχύ των υφιστάμενων μνημονίων συνεργασίας του ΣΥΚΕΑΑΠ με τις Περιφέρειες και την 

υπογραφή νέων μνημονίων συνεργασίας της νέας δομής  με συναρμόδιους φορείς εποπτείας 

της αγοράς, 

 Την αναγκαιότητα δημιουργίας και λειτουργίας Π/Σ, το οποίο θα συλλέγει πληροφορίες από 

άλλες υπηρεσίες, θα τις διαχέει και θα υποστηρίζει την ανατροφοδότηση τους για την ολιστική 

αντιμετώπιση του παραεμπορίου.  

 Τη διακρατική συνεργασία της νέας υπηρεσίας με υπηρεσίες και φορείς του εξωτερικού, 

 Την εκπαίδευση-Επιμόρφωση των ελεγκτών του ελεγκτικού μηχανισμού της αγοράς, 

 Τη διοικητική και οικονομική υποστήριξη της νέας υπηρεσίας από τις Διευθύνσεις Διοικητικού 

και Οικονομικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.   

 
3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 
Ο ανάδοχος για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων θα πρέπει να ορίσει στέλεχος, που θα αναλάβει το 
ρόλο του Υπεύθυνου Έργου, ο οποίος θα συνεργάζεται με  στελέχη του Γραφείου του Γενικού 
Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. 
Η παροχή υποστήριξης του αναδόχου θα γίνεται τόσο γραπτά, όσο και προφορικά. 

 
4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 
Η Δράση περιλαμβάνει την υποβολή στην Αναθέτουσα Αρχή των εξής γραπτών Παραδοτέων: 

i) Μελέτη-Εμπειρογνωμοσύνη για την Αναδιάρθρωση και Εκσυγχρονισμό Λειτουργίας 

Εποπτείας της Αγοράς και Αντιμετώπισης του Παραεμπορίου – Πλήρη πρόταση θεσμικού 

περιεχομένου 

ii) Αιτιολογική Έκθεση 

iii) Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης 

Ο χρόνος της συνολικής υλοποίησης της Δράσης από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και την 

οριστική παραλαβή και του τελευταίου παραδοτέου, είναι δύο (2) μήνες, με δικαίωμα παράτασης σε 

συμφωνία των δύο μερών, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, χωρίς αλλαγή του φυσικού 

αντικειμένου και χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου. 

Επιπλέον, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του 

έργου, ο Ανάδοχος εγγυάται, με δήλωση στην προσφορά του, ότι θα παρέχει υποστήριξη στην 

Αναθέτουσα Αρχή, υπό τον τύπο διευκρινήσεων (προφορικώς ή/και εγγράφως αν αυτό απαιτηθεί), σε 

θέματα που άπτονται των παραδοτέων του έργου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

 
5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
5.1 Προϋπολογισμός 
 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ 
(60.000 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (74.400 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
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«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000372, με Κωδικό 
πράξης ΣΑ: 2016ΣΕ11910006 της ΣΑΕ 1191 
 
Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες δαπάνες για την ολοκλήρωση 
του έργου χωρίς καμιά περαιτέρω επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής. 
 
5.2 Τρόπος πληρωμής 
 
Η αμοιβή του αναδόχου προσδιορίζεται από την οικονομική προσφορά του, η οποία 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου και πραγματοποιείται με τον 
πιο κάτω τρόπο: 
 
Με τη λήξη του έργου και εφόσον έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί οριστικά το σύνολο του 
αντικειμένου της σύμβασης, καταβάλλεται στον ανάδοχο το συμβατικό τίμημα. 
 
Για την πληρωμή του ο ανάδοχος αποστέλλει στην αναθέτουσα αρχή σχετική επιστολή 
παράδοσης, βάσει της οποίας εκδίδεται αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής από την επιτροπή 
παραλαβής. 

 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016. Τα 
αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής είναι : 

 

 Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των παρεχόμενων 
υπηρεσιών του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού 
αντικείμενου της κατά περίπτωση, το οποίο συντάσσεται από αρμόδια Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής, 

 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου, 

 Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 

 Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 

 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης., καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή.  

 
 

6. ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην προσφορά του το στέλεχος που θα αναλάβει το 

ρόλο του Υπεύθυνου Έργου. Το στέλεχος αυτό θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα 
προσόντα και εμπειρίες, επαρκώς αποδεικνυόμενα: 

Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών και γνώσεις σε θέματα Νομικής, πενταετή συνολική 
επαγγελματική εμπειρία σε οργάνωση, σχεδιασμό, υλοποίηση, διοίκηση/συντονισμό ερευνών και 
μελετών αντιστοίχου μεγέθους και απαιτήσεων πολυπλοκότητας που ολοκληρωθήκαν επιτυχώς. 

Για τα στελέχη του Αναδόχου που θα απασχοληθούν στο Έργο (Μέλη Ομάδας Έργου), θα 
πρέπει να γίνει αναλυτική αναφορά στην εμπειρία και τους τίτλους σπουδών. Τα στελέχη που θα 
απασχοληθούν στο Έργο θα αναφέρονται ονομαστικά και θα παρατίθενται για το καθένα τα εξής 
στοιχεία: 

• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
• Η θέση και ο ρόλος στο οργανωτικό σχήμα του έργου (π.χ. Υπεύθυνος Έργου, μέλος) 
• Το γνωστικό αντικείμενο / εργασία που θα καλύψουν 
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• Η σχέση με την εταιρεία (υπάλληλος, συνεργάτης, στέλεχος κλπ) 
• Οι ανθρωπομήνες συμμετοχής κάθε στελέχους ανά φάση του έργου. 
Η παραπάνω εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται επαρκώς από τη συμμετοχή των στελεχών της 

Ομάδας Έργου σε παρόμοια έργα. 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα υποβάλλει στην προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση 

(μεθοδολογική προσέγγιση) για το σχήμα διοίκησης, την οργάνωση για την υλοποίηση του έργου και το 
προσωπικό που θα διαθέσει (σύνθεση ομάδας έργου), με αναλυτική αναφορά του αντικείμενου και 
του χρόνου απασχόλησης τους στο έργο (αναλυτικό χρονοδιάγραμμα). Τυχόν αλλαγή του προσωπικού 
θα τελεί υπό την έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. 

 
 
7. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
 
Kαθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη αυτής, o ανάδοχος αναλαμβάνει 
την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη 
έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 
περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των εργασιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 
Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την 
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στη Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την 
Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή σχετική συναίνεση αυτής. 
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο ανάδοχος, οφείλει να μην ανακοινώνει σε κανένα – παρά 
μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν - πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτόν κατά τη 
διάρκεια και με την ευκαιρία υλοποίησης του Έργου. 

 
8. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στον ιστότοπο http://eysed.gge.gov.gr 
στις 09-12-2019. 
 

 

ΜΕΡΟΣ Β’. ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Όλοι οι περιεχόμενοι στην παρούσα πρόσκληση όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους 

προσφέροντες. Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις (ποσοτικές και ποιοτικές) 

επιφέρει τον αποκλεισμό του προσφέροντα. Η υποβολή προσφοράς εκ μέρους του προσφέροντα 

συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της πρόσκλησης. 

 

2. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Η πρόσκληση αποστέλλεται στους υποψηφίους ταχυδρομικά ή/και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

 

3. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Η υποβολή των προσφορών γίνεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων / Γενική Γραμματεία 

http://eysed.gge.gov.gr/
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Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή / Επιτελική Δομή τομέων Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, 

Πλατεία Κάνιγγος, Τ.Κ. 10181, Αθήνα (Γραφείο 225, 2ος όροφος) με καταληκτική ημερομηνία την 09-

12-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, τυχόν υποβαλλόμενες προσφορές 

θεωρούνται μη κανονικές. 

 

4. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων / Γενική 

Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή / Επιτελική Δομή τομέων Εμπορίου & Προστασίας 

Καταναλωτή, Πλατεία Κάνιγγος, Τ.Κ. 10181, Αθήνα (Γραφείο 225, 2ος όροφος, την 09-12-2019, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. 

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει εγγράφως κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών 

τους προσφέροντες να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν 

υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 

4412/2016. 

 

5. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Τυχόν απόρριψη προσφοράς γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα 

από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού. 

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

α. Η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου. 

β. Δεν έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του μέρους Γ’ της 

παρούσης. 

γ. Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή/και δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με την 

παράγραφο 2 του μέρους Γ’ της παρούσης, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 

4412/2016. 

δ. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος των τριών (3) μηνών. 

ε. Δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσης, όπου αυτοί 

αναφέρονται. 

στ. Περιέχονται οικονομικά στοιχεία ή σχετικές οικονομικές αναφορές σε έγγραφα ή σε ηλεκτρονικό 

μέσο της προσφοράς, εκτός του φακέλου της οικονομικής προσφοράς. 

ζ. Αφορά σε μέρος του έργου και όχι στο σύνολό του. 

η. Περιέχει εναλλακτικές προσφορές. 

θ. Εφόσον ένα μέλος της Ομάδας Έργου συμμετέχει σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες 
προσφορές διαγωνιζομένων, αποτελεί λόγο αποκλεισμού όλων των υποβαλλόμενων προσφορών στις 
οποίες συμμετέχει το μέλος της ομάδας έργου. 
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6. ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ 

 

Οι προσφέροντες δεσμεύονται ότι: 

 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 

και της αρμοδιότητάς τους, 

 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 

 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ’. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους 

της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 

ορίζει η παρούσα πρόσκληση, στην ελληνική γλώσσα, σε κλειστό φάκελο.  

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, τυχόν υποβαλλόμενες προσφορές 

θεωρούνται μη κανονικές. 

 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Τα περιεχόμενα του φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

 

(α) ένας κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και 

(β) ένας κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

 

2.1. Περιεχόμενα υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής» 

 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής της παρούσας προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό 
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΤΕΥΔ  καταρτίζεται 
σύμφωνα με τις οδηγίες που βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.promitheus.gov.gr, 
στην αντίστοιχη θεματική ενότητα Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/




 

14/36 

 

προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 
 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αποσταλεί σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στους οικονομικούς φορείς και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. 
 
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται υπογεγραμμένο είτε ηλεκτρονικά (υποβολή και σε ηλεκτρονική 
μορφή) είτε με γνήσιο υπογραφής (υποβολή μόνο σε έντυπη μορφή) κατά την υποβολή της 
προσφοράς. 
 
Σημείωση: Σχετικές διευκρινήσεις είναι αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο  
http://www.promitheus.gov.gr, στη διαδρομή:  
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_

99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=10370968532685744&_adf.ctrl-

state=coa43tonq_61#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5

_1561ceff660f%2FPage251.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctr

l-state%3D12choaudru_4 

 

Στο Μέρος IV «Κριτήρια επιλογής» του ΤΕΥΔ οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν στην Ενότητα Γ 

«Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα» τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6 του Μέρους Α και 

συγκεκριμένα: 

 

Α) τα στοιχεία του Υπεύθυνου Έργου, τον τίτλο σπουδών του, τη χρονική διάρκεια της επαγγελματικής 

του εμπειρίας, το πεδίο εξειδίκευσής του, η σχέση με την εταιρεία (υπάλληλος, συνεργάτης, στέλεχος 

κλπ) και το χρόνο απασχόλησής του στο έργο. 

Β) τα μέλη της Ομάδας Έργου με αναφορά για κάθε ένα από αυτά: των προσωπικών τους στοιχείων, 

του τίτλου σπουδών, τη χρονική διάρκεια της επαγγελματικής τους εμπειρίας, το πεδίο εξειδίκευσής 

τους, τη σχέση με την εταιρεία (υπάλληλος, συνεργάτης, στέλεχος κλπ) και το χρόνο απασχόλησής τους 

στο έργο. 

 

Σημείωση: όλα τα αποδεικτικά στοιχεία των παραπάνω αναφερομένων στοιχείων και των στοιχείων 

που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του Μέρους Α θα υποβληθούν από τον οικονομικό φορέα κατά 

την πρόσκλησή του για υποβολή των δικαιολογητικών υπογραφής της σύμβασης. 

 

2.2 Περιεχόμενα υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

 

Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 

προσφέροντα με βάση τα αναγραφόμενα στην παρούσα  

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της πρόσκλησης. 

 

2.3. Γενικές Επισημάνσεις για τον Φάκελο της Προσφοράς 

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι ο προσφέρων είναι απολύτως ενήμερος από κάθε 

πλευρά των συνθηκών εκτέλεσης του έργου κ.λπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην παρούσα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=10370968532685744&_adf.ctrl-state=coa43tonq_61#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage251.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3D12choaudru_4
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=10370968532685744&_adf.ctrl-state=coa43tonq_61#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage251.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3D12choaudru_4
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=10370968532685744&_adf.ctrl-state=coa43tonq_61#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage251.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3D12choaudru_4
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=10370968532685744&_adf.ctrl-state=coa43tonq_61#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage251.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3D12choaudru_4
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=10370968532685744&_adf.ctrl-state=coa43tonq_61#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage251.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3D12choaudru_4




 

15/36 

 

 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται 

υπόψη. 

 

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της παρούσας 

πρόσκλησης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή 

διενέργειας διαγωνισμού και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που 

ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και 

δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

 

3. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

 

Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν προσφέροντα από τη συμμετοχή του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

 

1) Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους: 

 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 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), 

 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα, 

 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48), 

 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης- πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
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χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

 

 στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

 

 στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, 

 

 στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

2) α) Όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και 

 

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και 

την επικουρική ασφάλιση. 

 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 

για την καταβολή τους. 

 

γ) όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί 

σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 

(Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 
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αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ. 

 

3) Αποκλείεται οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

 

(β) εάν 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. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό 

φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό 

την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας, 

 

(γ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις 

περιπτώσεις της παραγράφου 1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 στα τρία (3) έτη από την 

ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

 

4) Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της παρούσας 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών 

του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

 

5) Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 

4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης. 

 

4. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για έξι (6) μήνες από την επομένη της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος 

μικρότερο των έξι (6) μηνών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η αναθέτουσα αρχή απευθύνει έγγραφο 

ερώτημα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την 

παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε 

πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση μη απάντησης, η ισχύς της προσφοράς θεωρείται ότι δεν 
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έχει παραταθεί. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της 

προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση 

άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον επόμενο κατά σειρά επιλογής. Οι προσφέροντες 

δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε 

περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων υπόκειται σε απώλεια κάθε 

δικαιώματος για κατακύρωση. 

 

5. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η προσφορά 

επιπρόσθετων προαιρετικών υπηρεσιών, οι οποίες δεν είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση των 

απαιτήσεων της παρούσας πρόσκλησης δεν αποκλείονται, θα πρέπει να διαχωρίζονται όμως σαφώς, 

τόσο στην τεχνική όσο και στην οικονομική προσφορά και να διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί 

προσφοράς επιπρόσθετων και προαιρετικών υπηρεσιών, χωρίς περαιτέρω οικονομική χρέωση. 

 

6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 221 του ν. 4412/2016 από την Επιτροπή 

διενέργειας διαγωνισμού. Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος / αξιολόγηση των προσφορών και η 

εισήγηση στην αναθέτουσα αρχή. Τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής είναι αρμόδια για οποιαδήποτε 

άλλη ενέργεια απαιτείται για την προετοιμασία, έναρξη και ολοκλήρωση του έργου της. 

 

7. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

7.1 Αποσφράγιση προσφορών 

 

Με το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού επικοινωνεί με το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής και 

παραλαμβάνει τις εμπροθέσμως υποβληθείσες προσφορές. 

 

Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού της αναθέτουσας αρχής προβαίνει στην αποσφράγιση των 

προσφορών ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 

1. Αποσφράγιση του κυρίως φακέλου προσφοράς και του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

 

2. Αποσφράγιση του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

 

Η αποσφράγιση του υποφακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής και του υποφακέλου των 

οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της 

Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού. Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε 

προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των στοιχείων εκείνων της κάθε προσφοράς που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά. 

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο 

της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
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7.2 Αξιολόγηση προσφορών 

 

Μετά την κατά περίπτωση αποσφράγιση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

κείμενων διατάξεων. 

 

Ειδικότερα: 

α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό 

πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού. 

 

β) Αποσφραγίζονται οι φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», μονογράφονται από την Επιτροπή 

διενέργειας διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, ανά φύλλο, 

γίνεται έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών και συντάσσεται σχετικό πρακτικό. 

 

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση, μονογραφή ανά 

φύλλο και αξιολόγηση μόνο των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής κρίθηκαν πλήρη. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το 

προηγούμενο ως άνω στάδιο β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται. 

Τέλος, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα 

την αποδοχή ή απόρριψή των οικονομικών προσφορών, την κατάταξη τους και την ανάδειξη του 

προσωρινού αναδόχου. 

 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 

88 και 89 του ν. 4412/2016. 

 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο με 

κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 

ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου 

οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. 

 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 10 της παρούσας. 

 

8. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας 

εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα 
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αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των ακόλουθων δικαιολογητικών: 

 

1. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό 

και το ειδικό επάγγελμα του (ΤΕΥΔ, Μέρος IV). 

 

2. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα τα κατά 

περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ.). Από τα 

ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 

οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 

οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου (ΤΕΥΔ, Μέρος IV). 

 

3. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου 

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

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του 

ν. 4412/2016 (ΤΕΥΔ, Μέρος IΙΙ, Α). 

 

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του (ΤΕΥΔ, Μέρος IΙΙ, 

Β). 

 

5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ΤΕΥΔ, Μέρος IΙΙ, 

Β). 

 

6. Πιστοποιητικά της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, 

από τα οποία να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 

ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει 

τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (ΤΕΥΔ, 

Μέρος IΙΙ, Γ). 

 

7. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 

Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να 

προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 

χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

ή αίτησης συμμετοχής. 

 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
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έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 

του άρθρου 6 «Λόγοι αποκλεισμού οικονομικού φορέα», 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. 

 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παρ. ή ότι τα έγγραφα 

αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α΄ 

και β΄ της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 «Λόγοι αποκλεισμού 

οικονομικού φορέα». Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού 

αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

 

8. Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, περί : - μη 

συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 

«Λόγοι αποκλεισμού οικονομικού φορέα» της παρούσας πρόσκλησης (ΤΕΥΔ, Μέρος IΙΙ, Γ). 

 

- μη επιβολής αποκλεισμού του από την συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, άρθρο 74 (Αποκλεισμός 

οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις). 

 

Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) τα δικαιολογητικά που αφορούν 

την παράγραφο 3 και 6, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 

β) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 4 και 5, εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα 

οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, 

 

γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1 και 2, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης 

σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την 

ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, 

 

δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και 

 

ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών. 

 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν 

και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών αίτημα προς το 

αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 

αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των 

δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για 

όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 
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Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά 

τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο 

όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας 

κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα 

αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση 

κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

 

9. Τα αποδεικτικά που αφορούν την Ομάδα Έργου και συγκεκριμένα:  

 Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών 

 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

 Η θέση και ο ρόλος στο οργανωτικό σχήμα του έργου (π.χ. Υπεύθυνος Έργου, μέλος) 

 Το γνωστικό αντικείμενο / εργασία που θα καλύψουν 

 Η σχέση με την εταιρεία (υπάλληλος, συνεργάτης, στέλεχος κλπ) 

 Οι ανθρωπομήνες συμμετοχής κάθε στελέχους ανά φάση του έργου. 
 

9. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Για την κατακύρωση και σύναψη της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 105 του ν. 

4412/2016. 

 

10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Για την άσκηση ενστάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4412/2016. 

 

11. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 

Για την ματαίωση της διαδικασίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
 

12. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του Αναδόχου. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των 

ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 
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13. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

13.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής (Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου - ΕΠΠΕ) που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 

άρθρου 221, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: 

 

(1) Ο Ανάδοχος υποβάλλει κάθε παραδοτέο με συνοδευτική επιστολή με την οποία αιτείται την 

παραλαβή του.  

 

(2) Η Αναθέτουσα Αρχή δια της ΕΠΠΕ αξιολογεί την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του Παραδοτέου, 

σύμφωνα με την προδιαγραφή του.  

 

(3) Σε περίπτωση που η ΕΠΠΕ διαπιστώσει μη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές κάθε Παραδοτέου 

κοινοποιεί στον Ανάδοχο έγγραφες παρατηρήσεις με καθορισμό και του χρόνου εντός του οποίου θα 

πρέπει να διορθωθούν, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε (5) εργασίμων ημερών από 

την ημερομηνία παραλαβής από τον Ανάδοχο των παρατηρήσεων της ΕΠΠΕ και θα πρέπει να είναι 

ανάλογος με το εύρος των απαιτούμενων αλλαγών. Οι παρατηρήσεις αυτές αποστέλλονται στον 

Ανάδοχο εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής του 

Παραδοτέου.  

 

(4) Στην περίπτωση εμπρόθεσμης κοινοποίησης παρατηρήσεων της ΕΠΠΕ επί του Παραδοτέου, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλλει το Παραδοτέο με συμπληρωμένες τις διαπιστωθείσες 

ελλείψεις, με βάση τις παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ και εντός του ορισθέντος χρονικού διαστήματος.  

 

(5) Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας η Ε.Π.Π.Ε. προβαίνει σε επανέλεγχο για να διαπιστώσει 

αν πραγματοποιήθηκαν οι υποδείξεις της. Εάν και πάλι διαπιστώσει παραλείψεις επαναλαμβάνεται η 

ως άνω διαδικασία για μια ακόμη φορά. Η περίοδος του ελέγχου και των πιθανών διορθώσεων (τελική 

προσαρμογή) δεν μπορεί να υπερβεί τις 50 ημερολογιακές ημέρες.  

 

(6) Όταν η ΕΠΠΕ διαπιστώσει την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του Παραδοτέου σύμφωνα με την 

προδιαγραφή του, προβαίνει στην σύνταξη και κοινοποίηση στον Ανάδοχο Πρωτοκόλλου προσωρινής 

παραλαβής του Παραδοτέου.  

 

(7) Η οριστική παραλαβή του Έργου, πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του συνόλου του Έργου 

και την παραλαβή και του τελευταίου παραδοτέου, με τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής 

Παραλαβής.  

 

(8) Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, θα αναφέρουν ρητά αφενός μεν τις 

εκτελεσθείσες εργασίες και αφετέρου το εμπρόθεσμο της παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση 

των όρων της σύμβασης.  

 

13.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής μπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τα σχετικά παραδοτέα, 

εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου 

οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων 
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υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 13.3 και 13.4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και 

σε τμηματικές παραλαβές.  

 

13.3 Αν η ΕΠΠΕ κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή 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 παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν 

οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

 

13.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 

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

προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η ΕΠΠΕ υποχρεούται 

να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει 

σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη 

των οριζομένων στο άρθρο 220 του ν. 4412/2016.  

 

13.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής 

της παραγράφου 13.2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 13.3, θεωρείται ότι η 

παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

 

13.6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 

και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 13.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες 

τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

 

Η παραλαβή των παρεχόμενων παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, 

σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Υπ.Οι.Α ΤΟΜΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

   
 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ε.Τ.Π.Α / Ε.Κ.Τ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
  

Πόλη: Αθήνα 
Ημερομηνία: __/__/2019 
Αρ. Πρωτ.:   

Μονάδα 
Γραφείο  
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο 
e-mail 
Ταχ. Δ/νση 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
 

B 
 
 
 
 
Πλατεία Κάνιγγος 
10181 Αθήνα 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΡΓΟΥ 

(Σελ. ____) 

 

Αριθμός: __-2019/ ΕΠ Ε&ΠΚ 

Ποσό: Συνολική αξία με κρατήσεις: 

 Χωρίς ΦΠΑ:._________ 

 ΦΠΑ 24%:.__________ 

 Συνολική δαπάνη: _________________ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%). 

Ανάδοχος:  

Είδος: [79400000-8]-Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών 

σε θέματα διαχείρισης 

Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης τομέων 

Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή. 

Δράση «Μελέτη - Εμπειρογνωμοσύνη: Αναδιάρθρωση και Εκσυγχρονισμός Λειτουργίας 

Εποπτείας της Αγοράς και Αντιμετώπισης του Παρεμπορίου» της συγχρηματοδοτούμενης 

πράξης «Υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥπΟιΑΤ (πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ)», με κωδικό ΟΠΣ 

(MIS) 5000972 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2016ΣΕ11910006. 

 

Σήμερα την _______________ του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα (__/__/2019), στην Γενική Γραμματεία 

Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας &  Ανάπτυξης - Κάνιγγος 20- Αθήνα, οι 

υπογεγραμμένοι, αφενός ο _____________________________ του ________________, με την ιδιότητα 

του ως ___________________________________________, κάτοικος _____________________ με Δ.Α.Τ. 

_________________ και ΑΦΜ _____________, που εκπροσωπεί με την ιδιότητά του αυτή το Ελληνικό 

Δημόσιο, και αφετέρου η ___________________, που εδρεύει στην __________, ΤΚ ______, Τηλ. 

______________, FAX: __________, που νομίμως εκπροσωπείται από την/τον _____________ του 

________, κάτοικο ________________, κάτοχο του με αριθμ Δ.Α.Τ. ________________, και ΑΦΜ 
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___________, σύμφωνα με το ____________ από __/__/___ Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης Μετόχων 

και το από __/__/___ Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου (ανακοίνωση ΓΕΜΗ με αρ. πρωτ. 

_____________ για την καταχώρηση με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης ______________), συμφώνησαν 

και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

 

Με βάση την με αρ. πρωτ. ________________ (ΑΔΑΜ: ___________) απόφαση, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 119 για την υλοποίηση της δράσης «Μελέτη - Εμπειρογνωμοσύνη: 

Αναδιάρθρωση και Εκσυγχρονισμός Λειτουργίας Εποπτείας της Αγοράς και Αντιμετώπισης του 

Παραεμπορίου»  της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥπΟιΑΤ 

(πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ)», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000972 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2016ΣΕ11910006, η οποία 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους του ΠΔΕ και έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», προϋπολογισθείσης δαπάνης 

74.400,00€ (με ΦΠΑ 24%). 

 

Τα αποτελέσματα της παραπάνω διαδικασίας έγιναν αποδεκτά με την με αρ. πρωτ. ________ 

(ΑΔΑΜ: _________) απόφαση ανάθεσης και πρόσκλησης για υπογραφή σύμβασης του έργου και 

γνωστοποιήθηκαν με το με αρ. πρωτ. ___________ έγγραφό μας στο όνομα της εταιρίας 

_______________, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο 1ο άρθρο. 

 

Ύστερα από αυτό, ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του, αναθέτει στον 

ανωτέρω προμηθευτή, ονομαζόμενο στο εξής στην παρούσα σύμβαση ''ΑΝΑΔΟΧΟΣ'', και αυτός 

αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τους οποίους 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΕΡΓΟ – ΑΞΙΑ - ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Η Πράξη και η Υπηρεσία για την οποία προορίζεται, ορίζονται ως κατωτέρω : 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ ΑΞΙΑ με 

κρατήσεις χωρίς 

ΦΠΑ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Γενική Γραμματεία 

Εμπορίου & Προστασίας 

Καταναλωτή / Επιτελική 

Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου 

Οικονομίας &  Ανάπτυξης 

τομέων Εμπορίου & 

προστασίας Καταναλωτή 

«Μελέτη - 

Εμπειρογνωμοσύνη: 

Αναδιάρθρωση και 

Εκσυγχρονισμός Λειτουργίας 

Εποπτείας της Αγοράς και 

Αντιμετώπισης του 

Παραεμπορίου» 

_________€ Επιτελική Δομή 

ΕΣΠΑ  

Υπουργείου 

Οικονομίας & 

Ανάπτυξης 

τομέων 

Εμπορίου & 

προστασίας 

Καταναλωτή 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ με κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ          _______€  

ΦΠΑ 24% ________€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ________€ 
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Η γενική συνολική δαπάνη για το παραπάνω έργο ανέρχεται στο ποσό των _________ευρώ 

(_________€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α (24%). 

 

Η ανωτέρω τιμή νοείται για υλοποίηση του ως άνω έργου, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του 

Αναδόχου για τη Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης τομέων Εμπορίου & 

Προστασίας Καταναλωτή (Κάνιγγος 20, ΤΚ 101 81), για την οποία προορίζεται και περιλαμβάνει την αξία 

του έργου και τον αναλογούντα ΦΠΑ σύμφωνα με την Απόφαση Διενέργειας της Διαδικασίας, καθώς και 

κάθε άλλη δαπάνη για την ορθή και έγκαιρη υλοποίηση του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

Το προς υλοποίηση έργο, που αναφέρεται στο άρθρο 1, θα πληροί τις Προδιαγραφές και τους όρους της 

Απόφασης Διενέργειας με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, σε συνδυασμό με την τεχνική 

προσφορά της προμηθεύτριας εταιρίας, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αυτής. 

 

Ο Ανάδοχος εγγυάται τη διάθεση του αναφερομένου στην προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού 

προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία 

και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της σύμβασης, υπόσχεται δε και 

βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και 

τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε 

αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας 

Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, 

ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου/Υποέργου του Αναδόχου, 

κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, μπορεί να γίνει μετά από έγκριση 

της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την 

αντικατάσταση. 

 

Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν ή λύσουν τη συνεργασία τους 

μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή 

τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους 

αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

Θα περιγραφεί η ομάδα έργου, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες αυτής και το προτεινόμενο 

μεθοδολογικό πλαίσιο, σύμφωνα με τη προσφορά του αναδόχου. Για το σχέδιο της σύμβασης 

ενδεικτικά αναφέρονται:  

Η Ομάδα Έργου του Αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση του Έργου, θα είναι η εξής: 

Α. Υπεύθυνος Έργου (Υ.Ε.): ………………………........................... 

Β. Μέλος Ομάδας Έργου: ……………….. 

Γ. Μέλος Ομάδας Έργου: ……………….. 

  

Οι αρμοδιότητες της Ομάδας Έργου του Αναδόχου είναι οι ακόλουθες: 

Α. Υπεύθυνος Έργου (Υ.Ε.): ………………………........................... 
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Β. Μέλος Ομάδας Έργου: ……………….. 

Γ. Μέλος Ομάδας Έργου: ………………..  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ  

 

Ο χρόνος της συνολικής υλοποίησης της Δράσης από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και την οριστική 

παραλαβή του παραδοτέου αυτής είναι δύο (2) μήνες. Το Παραδοτέο της σύμβασης συνίσταται από τα 

εξής: 

i) Μελέτη-Εμπειρογνωμοσύνη για την Αναδιάρθρωση και Εκσυγχρονισμό Λειτουργίας 

Εποπτείας της Αγοράς και Αντιμετώπισης του Παραεμπορίου – Πλήρη πρόταση θεσμικού 

περιεχομένου 

ii) Αιτιολογική Έκθεση 

iii) Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης 

 

Ο χρόνος διάρκειας του έργου και ο χρόνος παράδοσης των παραδοτέων δύναται να είναι μικρότερος 

από τους κάτωθι αναφερομένους, σύμφωνα με τη προσφορά του αναδόχου. Επίσης ο αριθμός των 

παραδοτέων, δύναται να είναι μεγαλύτερος από τα κάτωθι αναφερόμενα, σύμφωνα με την προσφορά 

του αναδόχου. Για το σχέδιο της σύμβασης ενδεικτικά αναφέρονται.  

 

 

ΑΡΘΡΟ  4ο 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

4.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής (Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου - ΕΠΠΕ) που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 

άρθρου 221, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: 

 

(1) Ο Ανάδοχος υποβάλλει κάθε παραδοτέο με συνοδευτική επιστολή με την οποία αιτείται την 

παραλαβή του.  

 

(2) Η Αναθέτουσα Αρχή δια της ΕΠΠΕ αξιολογεί την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του Παραδοτέου, 

σύμφωνα με την προδιαγραφή του.  

 

(3) Σε περίπτωση που η ΕΠΠΕ διαπιστώσει μη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές κάθε Παραδοτέου 

κοινοποιεί στον Ανάδοχο έγγραφες παρατηρήσεις με καθορισμό και του χρόνου εντός του οποίου θα 

πρέπει να διορθωθούν, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε (5) εργασίμων ημερών από 

την ημερομηνία παραλαβής από τον Ανάδοχο των παρατηρήσεων της ΕΠΠΕ και θα πρέπει να είναι 

ανάλογος με το εύρος των απαιτούμενων αλλαγών. Οι παρατηρήσεις αυτές αποστέλλονται στον 

Ανάδοχο εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής του 

Παραδοτέου.  
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(4) Στην περίπτωση εμπρόθεσμης κοινοποίησης παρατηρήσεων της ΕΠΠΕ επί του Παραδοτέου, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλλει το Παραδοτέο με συμπληρωμένες τις διαπιστωθείσες 

ελλείψεις, με βάση τις παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ και εντός του ορισθέντος χρονικού διαστήματος.  

 

(5) Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας η Ε.Π.Π.Ε. προβαίνει σε επανέλεγχο για να διαπιστώσει αν 

πραγματοποιήθηκαν οι υποδείξεις της. Εάν και πάλι διαπιστώσει παραλείψεις επαναλαμβάνεται η ως 

άνω διαδικασία για μια ακόμη φορά. Η περίοδος του ελέγχου και των πιθανών διορθώσεων (τελική 

προσαρμογή) δεν μπορεί να υπερβεί τις 50 ημερολογιακές ημέρες.  

 

(6) Όταν η ΕΠΠΕ διαπιστώσει την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του Παραδοτέου σύμφωνα με την 

προδιαγραφή του, προβαίνει στην σύνταξη και κοινοποίηση στον Ανάδοχο Πρωτοκόλλου προσωρινής 

παραλαβής του Παραδοτέου.  

 

(7) Η οριστική παραλαβή του Έργου, πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του συνόλου του Έργου 

και την παραλαβή και του τελευταίου παραδοτέου, με τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής 

Παραλαβής.  

 

(8) Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, θα αναφέρουν ρητά αφενός μεν τις 

εκτελεσθείσες εργασίες και αφετέρου το εμπρόθεσμο της παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση των 

όρων της σύμβασης.  

 

4.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής μπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τα σχετικά παραδοτέα, 

εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου 

οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων 

υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.3 και 4.4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε 

τμηματικές παραλαβές.  

 

4.3 Αν η ΕΠΠΕ κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή 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 παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες 

να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

 

4.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

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

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 

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

διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η ΕΠΠΕ υποχρεούται να προβεί 

στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη 

των οριζομένων στο άρθρο 220 του ν. 4412/2016.  
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4.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 

του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της 

παραγράφου 4.2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 4.3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 

συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

 

4.6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 

και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 4.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 

διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

 

Η παραλαβή των παρεχόμενων παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, 

σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ  5ο 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 

από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές 

του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι 

σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 

εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 

των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την 

ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα 

(30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή 

εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός 

από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές 

ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 

αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
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Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει του 

παρόντος άρθρου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας 

Αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 

σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου της σύμβασης. 

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

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 203, 205 και 218 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ  6ο 

ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η Πληρωμή της αξίας του έργου θα γίνει, ύστερα από έγγραφη εντολή της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης τομέων Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, θα βαρύνει το 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΕ1191) και θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή του έργου από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου.  

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην με αρ. 

134453/23-12-2015 (ΦΕΚ Β 2857/28-12-2015) απόφαση με θέμα «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των 

δαπανών του ΠΔΕ». 

Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής είναι : 

 Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών, το 
οποίο συντάσσεται από αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου. 

 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου. 

 Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας 

 Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης. 

 

Διευκρινίζεται ότι : 

Στο 100% της αξίας της προμήθειας θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% (άρθρο 64 

4172/2013). 

Κρατήσεις : α) 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ 7 

του Ν.4412/2016, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης 

επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου, β) 0,06 % υπέρ 

της οικονομικής αυτοτέλειας της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ 3 του Ν.4412/2016, επί της αξίας 

κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και 

κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου. 

Ο ΦΠΑ που αναλογεί στη συμβατική αξία θα καταβληθεί από την προμηθεύτρια στο Δημόσιο Ταμείο 

σύμφωνα με τις επί του αντικειμένου τούτου ισχύουσες διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο καθώς και 

όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα- που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του 
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έργου, θα αποτελούν ιδιοκτησία της Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ που μπορεί να τα 

διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται, εκτός και αν ήδη υπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.  

Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την 

παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους στην 

ελληνική γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται 

στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό 

Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις 

παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο 

Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς 

διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Ο  ανάδοχος , για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, κατέθεσε  εγγυητική επιστολή  με αριθμό 

___________ της  Τράπεζας ________- Κατάστημα ____________ ποσού ____________ευρώ (___,__€), 

το οποίο καλύπτει, σε ποσοστό, το 5% της συμβατικής αξίας του έργου, προ Φ.Π.Α.. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στην προμηθεύτρια μετά την 

πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον 

συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 

και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου παρακολούθησης και παραλαβής 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 και το άρθρο 5 της παρούσας. 

 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα από 

τους συμβαλλόμενους σε δύο όμοια πρωτότυπα σε απλά φύλλα χάρτου. 
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Από τα παραπάνω δύο πρωτότυπα το μεν ένα κατατέθηκε στο αρμόδιο γραφείο της    Αναθέτουσας 

Αρχής - Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων στου τομείς Εμπορίου & 

Προστασίας Καταναλωτή, το δε άλλο σαν διπλόγραφο πήρε ο εκπρόσωπος του Αναδόχου και δήλωσε ότι 

ενεργεί για λογαριασμό του. 

 

Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσης σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) 

άρθρα 81-84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, και του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ.147/Α/8-8-2016), των οποίων ο Ανάδοχος 

έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτά ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους της Διακήρυξης με αριθμ. 

πρωτ. ________ (ΑΔΑΜ: _____) και την προσφορά του αναδόχου.. 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ     ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….)  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων 

    Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων  
    τομέων Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή 
    Πλ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20  ΑΘΗΝΑ  ΤΚ  10181 
 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ (_____,__€). 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

………………….……. ευρώ (_____,__€), 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με 

όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση της υπ αριθ ..... σύμβασης 

για  τη δράση «Μελέτη - Εμπειρογνωμοσύνη: Αναδιάρθρωση και Εκσυγχρονισμός Λειτουργίας 

Εποπτείας της Αγοράς και Αντιμετώπισης του Παραεμπορίου» της συγχρηματοδοτούμενης πράξης 

«Υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥπΟιΑΤ (πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ)», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000972 

και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2016ΣΕ11910006, σύμφωνα με την 235 / 26-11-2019 Απόφαση υλοποίησης και 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών. 
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Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 

μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 

και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 

εκδίδουμε. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 





 

36/36 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

(ΤΕΥΔ) 
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