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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  

Ταχυδρομική διεύθυνση ΛΕΒΙΔΟΥ 13 (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ) 

Πόλη ΚΗΦΙΣΙΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 14562 

Τηλέφωνο 2108015870 

Φαξ 2108017147 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  gnik@gnhm.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Γ. Νικολάου 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.gnhm.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελές Ίδρυμα μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εποπτεύεται από το ΥΠΠΟΑ. 

   

Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ” 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας   

α)    Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.gnhm.gr 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στη διεύθυνση  του Κέντρου Γαία του Μουσείου, Όθωνος 
100, Τ.Κ. 14562 στην Κηφισιά, από τις 10:00 έως τις 13:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες. 

γ)  Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον ανωτέρω αρμόδιο για πληροφορίες: 
στην προαναφερθείσα διεύθυνση και στο τηλέφωνο : 210 8015870 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 
4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας , Κωδ. 
ΣΑ Ε2751. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάριθ. έργου 2020ΣΕ27510108) 
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Η σύμβαση αφορά στο υποέργο Νο 2 της Πράξης : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με 
αρ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 10087/19-11-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και έχει 
λάβει κωδικό MIS 5069222. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο 
Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ενεργειακής υποστήριξη στο ΜΓΦΙ 
από εξειδικευμένο ενεργειακό σύμβουλο, στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», και πιο 
συγκεκριμένα:           

1. Έκδοση αρχικού ΠΕΑ. Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για το ΜΓΦΙ προ της 
υλοποίησης των παρεμβάσεων. 

2. Παροχή υποστήριξης στην Τεχνική Υπηρεσία (ΤΥ) του ΜΓΦΙ και υποβολή έκθεσης στην οποία θα 
ενσωματώνονται θέματα επίτευξης ενεργειακών δεικτών και ο βέλτιστος τρόπος εφαρμογής 
ενεργειακών απαιτήσεων για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, που πρέπει να ληφθούν υπόψη από 
την Τεχνική Υπηρεσία (ΤΥ) του ΜΓΦΙ κατά τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης.  

3. Υποστήριξη ορθής υλοποίησης: Βοήθεια στην ορθή υλοποίηση των ενεργειακών αναβαθμίσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης τήρησης των απαιτήσεων των αναγκαίων 
προδιαγραφών και χρονοδιαγραμμάτων.   

4. Υποστήριξη του συστήματος διοίκησης και διαχείρισης του έργου σε ενεργειακά θέματα και πιο 
συγκεκριμένα στην σύνταξη κατάλληλων δεικτών και την παρακολούθηση προόδου. 

5. Έκδοση τελικού ΠΕΑ. Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για το ΜΓΦΙ μετά το πέρας της 
υλοποίησης των παρεμβάσεων. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.400 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 60.000, ΦΠΑ : € 14.400).  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 32 μήνες.  

Αναλυτική περιγραφή του περιβάλλοντος του έργου και του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας / τιμής. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 

CPV 79415200-8 - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού. 

CPV 71314300-5 - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση. 
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. το Π. Δ/γμα της 19.9.2002 (ΦΕΚ 1220 Β) «Έγκριση τροποποίησης και κωδικοποίησης των διατάξεων 
του οργανισμού του ιδρύματος “Μουσείον Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας” που κυρώθηκε με το 
αριθμ. 2/10.12.1964 Β. Δ/γμα (ΦΕΚ 1Α) και τροποποιήθηκε με το αριθμ. 430/13.5.1977 Π.Δ/μα (ΦΕΚ 
132 Α)», 

2. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

3. του ν. 4608/2019 - ΦΕΚ 66/Α/25-4-2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση 
Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις», 

4. του ν. 4609/2019 - ΦΕΚ 67/Α/3-5-2019 «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, 
Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», 

5. του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 
(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 -2013», 

6. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

7. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

9. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

10. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

11. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

12. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

13. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

14. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς 
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και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Τον Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α’/19-02-2013) “Ενεργειακή Απόδοση 
Κτιρίων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
και λοιπές διατάξεις”, 

15. τον Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α’/09-11-2015) για την ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την 
ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την 
κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

16. την Απόφαση με αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ178581/30-06-17, που αφορά την Έγκριση του Κανονισμού 
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων [ΦΕΚ 2367/Β΄/12-07-2017], 

17. την υπ' αριθ. ΔΕΠΕΑ/οικ.182365/17–10–2017 (4003/Β’/17–11–2017) απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, που αφορά την έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για 
την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων, όπως ισχύει (ΦΕΚ 4108/Β’/23–11–2017), 

18. την Απόφαση με αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.175067/19-4-2017 «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
σταθμών από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού 
συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει», 

19. το άρθρο 11 του Ν.4355/2015 με το οποίο προστέθηκε η παράγραφος 4 στο άρθρο 10 του 
Ν.3028/2002 περί Προστασίας Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 

20. την με αριθμ. πρωτ. 107846/13-10-2020 (ΑΔΑ Ω0ΞΗ46ΜΤΛΡ-Ψ46) Υπουργική Απόφαση με θέμα 
«Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», 

21. την με α.π. 50781/21-05-2020 (ΕΥΔ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4398/25-05-2020) γνώμη της ΕΥΚΕ/ΕΑΣ για το σχέδιο 
της Πρόσκλησης.14.6iv.33.33.2, 

22. την με α.π. ΕΥΔ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4366/22-05-2020 γνώμη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ – Τομέας 
Περιβάλλοντος για το σχέδιο της Πρόσκλησης 14.6iv.33.33.2, 

23. την με αριθ. πρωτ. οικ 5294/ 22 – 6- 2020 Πρόσκληση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στον άξονα 
προτεραιότητας 14, κωδικός πρόσκλησης 14.6iv.33.33.2 (α/α ΟΠΣ 4319, ΑΔΑ: 6DVM46MTLP-I94) 
όπως ισχύει, 

24. το με ID 107595 Τεχνικό Δελτίο Πράξης και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα του Δικαιούχου της 
«ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ», προς την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την ένταξη της 
Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ» με Κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5069222 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, 

25. την Απόφαση Ένταξης της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ με Α. Π.: οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 10087/19-11-2020, 
και θέμα: Ένταξη της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5069222 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 

26. την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ του αιτήματος χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» (ΑΔΑΜ: 
20REQ007861032), 
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27. την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 
5069222 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών (ΑΔΑΜ: 20REQ007861331), 

28. την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΓΦΙ, σχετικά με την έγκριση της παρούσας 
Διακήρυξης (ΑΔΑΜ ………….), Συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 778, Θέμα 2ο της  22/2/2020, 

29. τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ………….) και οποιαδήποτε τυχόν 
τροποποίηση αυτών. 
 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27/01/2021 και ώρα 13:30   

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο 
πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. 

Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 27/01/2021 και ώρα 14.00. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης (ΑΔΑΜ ………….) , καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   
www.gnhm.gr  στην διαδρομή :  https://www.gnhm.gr/το-μουσειο/ανακοινωσεισ/ 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς 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. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ………….................) με τα Παραρτήματα της, που αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής, 

2. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ], 

3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά, 

4. το σχέδιο της σύμβασης.  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Το τεύχος είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. 1.6.). 

2.1.3  Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως, το αργότερο έως την 18/01/2021 και 
ώρα 13.30, και απαντώνται εγγράφως. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο 
δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερεις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών.  

β) όταν τα έγγραφα της διακήρυξης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. .  
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Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά 
τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 
συνταχθεί το έγγραφο.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά 
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 
14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα 
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό 
που καλύπτει η εγγύηση,  στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 
μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, 
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  η) την ημερομηνία λήξης ή τον 
χρόνο ισχύος της εγγύησης, θ) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το 
ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 
προς τον οποίο απευθύνεται και ι) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Εντούτοις, σε 
περίπτωση που το έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφόσον το 
θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί 
ορισμένη νομική μορφή και στην περίπτωση αυτή η ένωση υποχρεούται να το πράξει. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, 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: 

2.2.2.1.  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 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), 
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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 τελεσίδικη 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 

με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.2.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

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.  

ή/και 

γ) 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: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
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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 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.  

 

2.2.2.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.2.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα 
με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.2.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 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 αποδεικνύει ότι 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) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(στ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3.2 της παρούσας,  

(ζ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (ζ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, 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  

2.2.2.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.2.6. Ο οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.2.1, 2.2.2.2. γ) και 2.2.2.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση . 

2.2.2.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.2.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.   

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους 
ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά μητρώα.  
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Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό 
ανάθεση υπηρεσία.   

2.2.4 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για την 
τελευταία τριετία (2019, 2018,2017) μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού του έργου.  

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς: 

α) κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών (2016-2020), να έχουν εκτελέσει:  

1) Τουλάχιστον τρείς (3) ενεργειακούς ελέγχους ή/ ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων με το 
συνολικό εμβαδό καθενός απ’ αυτούς να είναι τουλάχιστον 7.000 τμ.  

2) Μελέτες ενεργειακής απόδοσης κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ, το συνολικό εμβαδό των οποίων είναι άνω 
των 7.000τ.μ. 

3) Η/Μ μελέτες σε ανακαινίσεις κτιρίων το συνολικό εμβαδό των οποίων είναι άνω των 7.000τ.μ, 
με τουλάχιστον μια από αυτές να έχει προϋπολογισμό άνω των 60.000 €. 

4) Παρόμοια έργα ενεργειακού συμβούλου σε ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων του τριτογενούς 
τομέα με τουλάχιστον ένα από αυτά σε κτίριο συνολικού εμβαδού άνω των 7.000τ.μ, και με 
τουλάχιστον ένα από αυτά να έχει προϋπολογισμό άνω των 60.000 €. 

 

β) Να έχει εμπειρία σε ανακαινίσεις τουλάχιστον ενός διατηρητέου κτιρίου ή σε κτίριο που προσομοιάζει 
με διατηρητέο λόγο παρέλευσης εκατονταετίας. 

 

Ο κατάλογος των κυριότερων έργων που εκτέλεσε και τα οποία τεκμηριώνουν την ανωτέρω εμπειρία θα 
πρέπει να έχει την εξής μορφή: 

αα Πελάτης Τίτλος Σύντομη 
περιγραφή 

Πεδίο 
εφαρμογής 
(τμ) 

Προϋπολογισμός Ημερομηνίες 
έναρξης/λήξης 

 

γ) Να διαθέτουν προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του έργου. Πιο 
συγκεκριμένα να διαθέτει Ομάδα Έργου που να απαρτίζεται από τουλάχιστον τρία (3) άτομα και η οποία 
να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

i. Υπεύθυνος έργου:  
Να διαθέτει τίτλο σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ  με κατ’ ελάχιστον 15ετή επαγγελματική εμπειρία. Να είναι 
Πιστοποιημένος (Πιστοποίηση από το ΤΕΕ) Ενεργειακός Ελεγκτής Γ΄ εγγεγραμμένος στο Μητρώο 
Ενεργειακών Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με εμπειρία στη 
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διενέργεια ενεργειακών ελέγχων σε κτίρια του τριτογενούς τομέα  (τουλάχιστον 3, συνολικά 
επιφάνειας μεγαλύτερης των 7.000 m²).  
Να έχει διατελέσει υπεύθυνος έργου και επικεφαλής ομάδας σε τουλάχιστον 3 έργα 
σχετιζόμενα με εξοικονόμηση ενέργειας. 
Ειδικότερα για την τεκμηρίωση της ιδιότητας του Ενεργειακού Ελεγκτή θα πρέπει να 
προσκομιστούν επιπλέον τα εξής:  
1. Βεβαίωση (ή σχετική εκτύπωση) από το Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών  του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ότι είναι διπλωματούχος μηχανικός-Ενεργειακός Ελεγκτής, 
κάτοχος άδειας Γ΄ τάξης.  

2. Κατάλογος ενεργειακών ελέγχων  που έχει διενεργήσει συνοδευόμενος από Υπεύθυνη 
Δήλωση του Ν. 1599/86 περί ακρίβειας των στοιχείων τους.  

 
ii. Εμπειρογνώμονες  

Ο κάθε προσφέρων οφείλει να διαθέτει στην ομάδα έργου επιπρόσθετα την κάτωθι ειδική 
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:  
 
Έναν ενεργειακό επιθεωρητή με τίτλο σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ που να είναι Πιστοποιημένος 
(Πιστοποίηση από το ΤΕΕ) Ενεργειακός Επιθεωρητής κάτοχος άδειας Γ΄ τάξης (και των τριών 
κατηγοριών (α) κτιρίου, (β) συστημάτων θέρμανσης και (γ) συστημάτων κλιματισμού), 
εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας με εμπειρία στη διενέργεια επιθεωρήσεων κτιρίων, και στην έκδοση Πιστοποιητικών 
Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) για κτίρια του τριτογενούς τομέα επιφάνειας μεγαλύτερης των 
7.000 m².  
 
Τουλάχιστον ένα  τεχνικό εμπειρογνώμονα που να διαθέτει  κατ΄ ελάχιστον τριετή (3-ετή) 
επαγγελματική εμπειρία σε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα εξοικονόμησης 
ενέργειας σε κτίρια ή/και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  
 

Εάν τα μέλη της ομάδας Έργου δεν είναι μόνιμα στελέχη του προσφέροντος, υποβάλλεται από αυτά 
υπεύθυνη δήλωση, χωρίς να απαιτείται η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, με την οποία δηλώνεται 
ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του έργου και ότι αποδέχονται 
τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.  
 

Θα πρέπει να προσκομιστούν βιογραφικά σημειώματα για τα ανωτέρω μέλη της ομάδας έργου, πέραν των 
βεβαιώσεων και άλλων παραστατικών που αναφέρονται παραπάνω. 

Ειδικότερα για την τεκμηρίωση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή θα πρέπει να προσκομιστούν 
επιπλέον τα εξής:  

1. Βεβαίωση (ή σχετική εκτύπωση) από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) ότι είναι διπλωματούχος μηχανικός-
Ενεργειακός Επιθεωρητής, κάτοχος άδειας Γ΄ τάξης.  

2. Κατάλογος ενεργειακών επιθεωρήσεων που έχει διενεργήσει για την έκδοση Πιστοποιητικών 
Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), συνοδευόμενος από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί 
ακρίβειας των στοιχείων τους.  

3. Αντίγραφο από τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που έχει.  
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2.2.6  Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Για την πλήρωση των κριτηρίων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας( παρ 3 άρθρου 75 
Ν.4412/16) και των κριτηρίων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας ( παρ 4 άρθρου 75 Ν.4412/16) ένας 
οικονομικός φορέας μπορεί, κατά περίπτωση και για συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς (άρθρο78Ν.4412/16). 
Ειδικά όσον αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά 
προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ 
του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται 
στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες, για τις 
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες  (2οεδάφιο/παρ1/άρθρου78Ν.4412/16). 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο 
ISO 9001:2015 πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο φορέα από το ΕΣΥΔ, στα ακόλουθα πεδία :  

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 

2.2.8 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.3, 
2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 της παρούσης, 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) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.  

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α 
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).  

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 
οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα 
ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.2.1 της παρούσας για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
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Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων, 
επισυνάπτεται χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β 
του Μέρους ΙΙ και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς στις ικανότητες των 
οποίων στηρίζεται. Δεδομένου ότι η στήριξη παρέχεται προκειμένου να ανταποκριθεί ο οικονομικός φορέας 
στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο Μέρος IV συμπληρώνονται επιπρόσθετα και οι πληροφορίες 
που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν το Μέρος V για κάθε έναν από τους φορείς, στις 
ικανότητες των/οποίων στηρίζεται. 

Το σύνολο των ΤΕΥΔ των τρίτων, στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, συνυποβάλλονται από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα εντός του φακέλου (φυσικού 
ή/ηλεκτρονικού) «Δικαιολογητικά/Συμμετοχής». 

Το/α χωριστό/ά ΤΕΥΔ θα πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο/α και υπογεγραμμένο/α από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του ν.4412/2016. Εφόσον ο τρίτος φορέας είναι 
φυσικό  πρόσωπο, το χωριστό ΤΕΥΔ υπογράφεται μόνο από αυτόν. 

Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή προβλέπει στα έγγραφα της σύμβασης συγκεκριμένο 
κριτήριο επιλογής για τον έλεγχο της καταλληλότητας των προσφερόντων, όπως να διαθέτει 
συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, μηχανήματα ή τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της υπό ανάθεση 
σύμβασης (Παράρτημα XII /ΜΕΡΟΣ II: Τεχνική ικανότητα/στοιχείο θ του Προσαρτήματος Α Ν.4412/16), 
τότε, εφόσον ο προσφέρων δεν διαθέτει ο ίδιος τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις ή μηχανήματα και 
στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων ως προς αυτά, ο οικονομικός φορέας που παρέχει στον προσφέροντα τις 
εν λόγω εγκαταστάσεις/μηχανήματα είναι τρίτος, κατά τα προαναφερθέντα, και απαιτείται να 
προσκομίσει ΤΕΥΔ, στο οποίο δηλώνει ότι στηρίζει τον προσφέροντα ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο 
επιλογής, ήτοι διαθέτει τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις/ μηχανήματα που απαιτεί η αναθέτουσα αρχή. 

2.2.9 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα των παραγράφων Β1 έως Β8 της παρούσας υποβάλλονται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί 
να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους . 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 
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• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο 2.2.2.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας το οποίο πρέπει να είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του, άλλως, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του.  

Ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

 Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  
ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο 
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά 
ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 
εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.2.2γ της παρούσας, 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.  
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Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη 
δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 
πιστοποιητικού. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.2.4, τα έγγραφα ή τα 
πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται 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 παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’, 
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.2.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) για την παράγραφο 2.2.2.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση 
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, 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 της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την 
εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,  εκτός αν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.4 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

 οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην περίπτωση που η 
δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας 

 δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και του κύκλου εργασιών που αφορά σε 
δραστηριότητες συναφείς με αυτά που ορίζονται στο τεύχος προκήρυξης, για τις τρεις τελευταίες 
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οικονομικές χρήσεις κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα 
ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο 
εργασιών. 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, 
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο 
κατάλληλο έγγραφο. 

 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 (α) & (β) οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν βεβαίωση ολοκλήρωσης ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συνταχθεί και αρμοδίως 
υπογραφεί, συνοδευόμενο από κατάλληλο έγγραφο (απόφαση ανάθεσης, σύμβαση, κλπ) από το οποίο 
προκύπτει το είδος των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο του έργου που επικαλείται ο 
οικονομικός φορέας για να αποδείξει τη συνάφεια του αντικειμένου με εκείνο της παρούσας διακήρυξης. 
Η προσκόμιση μόνο σύμβασης ή εξοφλημένου τιμολογίου για το έργο δεν αποτελεί επαρκές αποδεικτικό 
μέσο. 

Εάν ο διαγωνιζόμενος είναι ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων, η ειδική τεχνική, επαγγελματική 
ικανότητα και η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια η οποία απαιτείται, σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο, μπορεί να προκύπτει και αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης.  
 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.6 
οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν εν ισχύ πιστοποιητικά από κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο, και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 
περιπτώσεις 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., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.  

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, 
εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
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Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, 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. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης του Διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας / τιμής. 

 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση 
τα παρακάτω κριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.  

Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ): 

H συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς Β προκύπτει από το άθροισμα:  

Β =  ΒΤΠ *75% +  ΒΟΠ * 25%  

Όπου ΒΤΠ η βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς και ΒΟΠ η βαθμολογία της Οικονομικής 
Προσφοράς, όπως αυτές περιγράφονται κατωτέρω. 
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Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 

Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει τον 
μεγαλύτερο αριθμό στο Β . 

Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσφέροντα με τη 
μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και ως προς την τεχνική 
προσφορά, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών και παρουσία των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί. 

 

Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς  

Η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του καταλληλότερου, θα γίνει 
με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Πίνακας Κριτηρίων Συντελεστής Βαρύτητας 

Ομάδα Κριτηρίων 1. Αντίληψη του αντικειμένου και των απαιτήσεων του, ορθότητα προτάσεων επίλυσης 

 

Κ1. Ορθότητα αντίληψης του αντικειμένου και των απαιτήσεων του Έργου 20,00% 

Κ2. Επιτυχής επισήμανση προβλημάτων / κινδύνων κατά την υλοποίηση του Έργου και 
Σχέδιο Διαχείρισης  

5,00% 

Άθροισμα Ομάδας 1 25,0% 

Ομάδα Κριτηρίων 2. Μεθοδολογία και εργαλεία   

 

Κ3. Πληρότητα και ορθολογική ανάλυση του αντικειμένου του Έργου σε επιμέρους 
ενότητες εργασιών με σχετική αναφορά των εργαλείων που θα αξιοποιηθούν και σύνδεσή 
τους με τα Παραδοτέα του Έργου 

25,00% 

Κ4. Πληρότητα – επάρκεια του περιεχομένου των Παραδοτέων 10,00% 

Κ5. Εργαλεία υποστήριξης και διασφάλιση ποιότητας  5,00% 

Άθροισμα Ομάδας 2 40,0% 

Ομάδα Κριτηρίων 3. Μοντέλο οργάνωσης – Επάρκεια και ικανότητα Ομάδας έργου.  

 

Κ6. Καταλληλόλητα του μοντέλου οργάνωσης της παροχής των υπηρεσιών 15,00% 

Κ7. Επάρκεια και σαφήνεια της κατανομής των αρμοδιοτήτων  10,00% 

Κ8. Αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας του οικονομικού φορέα με την Αναθέτουσα 
Αρχή, και τον Ανάδοχο του ΥΕ1 κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης 

10,00% 

Άθροισμα Ομάδας 3 35,0% 
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Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς, στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών,  αυξάνεται δε μέχρι τους 150 βαθμούς 
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το 
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων αξιολόγησης ανέρχεται σε κάθε 
περίπτωση σε 100. Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τον τύπο: 

ΒΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3… +σν*Κν 

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 

Όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν  

και ισχύει σ1+σ2+..σν = 1   

Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε UTΠ = 75%. 

Η τεχνική προσφορά που δεν πληροί την ελάχιστη επιμέρους βαθμολογία των κριτηρίων του ανωτέρω 
Πίνακα Κριτηρίων απορρίπτεται και ο προσφέρων αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας . 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις 
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

 

Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς  

Η οικονομική προσφορά βαθμολογείται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και η βαθμολογία ΒΟΠ της 
οικονομικής προσφοράς ΟΠ ισούται με το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, ως εξής: 

ΒΟΠ = 100 x  (1-ΟΠ/ΠΣ), όπου ΠΣ είναι ο προϋπολογισμός της σύμβασης . 

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 

Ο συντελεστής  βαρύτητας της βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε  UΟΠ=25% . 

Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων, των οποίων τα Δικαιολογητικά 
συμμετοχής κρίθηκαν πλήρη και οι Τεχνικές Προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές σύμφωνα με το άρθρο 2.2. και 
βαθμολογήθηκαν. 
 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη, για  όλες τις 
περιγραφόμενες υπηρεσίες.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
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Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) του κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5, 

 είτε (α) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, Κέντρο Γαία του Μουσείου 
Γουλανδρή, Όθωνος 100, Τ.Κ. 14562, Κηφισιά 

 είτε (β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Κέντρο Γαία του Μουσείου 
Γουλανδρή, Όθωνος 100, Τ.Κ. 14562 στην Κηφισιά, από τις 10:00 πμ έως τις 13:30 κατά τις εργάσιμες 
ημέρες.  

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται 
δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον 
διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 
της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα 
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η 
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

Προς την Επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών 

Προσφορά  

του ………  

για τις:  

για το Υποέργο 2 «Υπηρεσίες Συμβούλου για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των κτιρίων του 
Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας»  

της Πράξης :  

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» 

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 5069222 

με αναθέτουσα αρχή το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας  

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 27/01/2021 

και με την ένδειξη  

Να μην ανοιχτεί από την υπηρεσία. 
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Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η οποία 
αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή 
ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας 
(ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail). 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος και υπογεγραμμένος φάκελος  με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –
Τεχνική Προσφορά», 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος και υπογεγραμμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία  
υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών. 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 
Προσφορών σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που 
περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή 
ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα: 

α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε  περίπτωση φυσικού προσώπου),   

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και  

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους 
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο.  

Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε 
μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας 
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική 
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά 
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή 
μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της 
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ). 

2.4.3  Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
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Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 της παρούσας διακήρυξης. Οι 
προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη 
μορφή αρχείου doc, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ), 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα, ένα εκ των οποίων φέρει την ένδειξη 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ, και σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται με βάση το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας. 

H Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 
την αναθέτουσα αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ «Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων». 

Επίσης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που τεκμηριώνουν πληρέστερα την προσφορά σε σχέση με 

τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.2 της παρούσας. 

H τεχνική προσφορά υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα, ένα εκ των οποίων φέρει την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ, και 

σε συνημμένο αρχείο ψηφιακά υπογεγραμμένο και πρέπει να περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή για 

την κάλυψη των προδιαγραφών και απαιτήσεων του έργου και την τεκμηρίωση της προσφοράς για κάθε ένα 

από τα κριτήρια ανάθεσης του άρθρου 2.3.2. 

Η Τεχνική προσφορά πρέπει να είναι αναλυτική και σαφής, ορθά δομημένη και να περιλαμβάνει μόνο τα 

στοιχεία που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των απαιτήσεων της παρούσας και την αξιολόγησή της. Σε 

περίπτωση υπεργολαβίας, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους το τμήμα της 

σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 

υπεργολάβους που προτείνουν.  

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται με βάση το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που περιλαμβάνεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI της παρούσας. Το έντυπο πρέπει να είναι συμπληρωμένο και κατάλληλα υπογεγραμμένο.  

H οικονομική προσφορά υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα, ένα εκ των οποίων φέρει την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ, 
και σε συνημμένο αρχείο ψηφιακά υπογεγραμμένο. Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο 
ποσό ολογράφως και αριθμητικά σε ΕΥΡΩ (€) για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

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 σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
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Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της 
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην παράγραφο 1.3 της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 μηνών 
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 
αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς 
τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους 
και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο 
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. 
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος 
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. 
της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα 
με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 
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δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών 

Το αρμόδιο για την αποσφράγιση των προσφορών όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, αποσφραγίζοντας τους κυρίους φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα 
τεύχη της διακήρυξης και συγκεκριμένα  την 27/01/2021 και ώρα 14:00. 

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων οικονομικών φορέων 
ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών  
συμμετεχόντων  στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται 
στα τεύχη της διακήρυξης. 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2  της 
παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
εμπιστευτικές. Η διάρκεια της εξέτασης των προσφορών και των δικαιολογητικών τους  διαρκεί μία ώρα. 

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. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών  

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 
Προσφορών προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, σε κλειστή συνεδρία, εφαρμοζόμενων των κειμένων 
διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών καταχωρεί όσους υπέβαλαν 
προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου 
αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών προβαίνει στην 
αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών 
δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή  όσων  
τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. Στο ανωτέρω πρακτικό θα αναλύεται και θα 
τεκμηριώνεται η βαθμολόγηση των διαγωνιζομένων και θα δίδεται η σειρά κατάταξής τους. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, στην αναθέτουσα 
αρχή. 
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Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής  στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί 
ένσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται σε ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των υποβληθεισών οικονομικών 
προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η 
ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι Οικονομικές Προσφορές θα 
γνωστοποιηθεί, με σχετική ανακοίνωση της Αναθέτουσας Αρχής, που θα σταλεί με e-mail στους 
Προσφέροντες που δικαιούνται να παρίστανται στην αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών. 

δ) Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών προβαίνει στην αξιολόγηση 
των οικονομικών προσφορών  που αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη τους, την τελική συγκριτική κατάταξη 
των Προσφερόντων σύμφωνα με το άρθρο 2.3.2 -ειδικότερα δε, το σημείο «Προσδιορισμός της 
πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – 
τιμής (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ)», 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 ν. 
4412/2016. 

Σε περίπτωση ισοδύναμων   προσφορών, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσφέροντα με τη μεγαλύτερη 
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και ως προς την τεχνική προσφορά, η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις 
ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και 
Αξιολόγησης Προσφορών και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 
προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί μέσω email.  

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά» - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ) 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν, τα 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 δικαιολογητικών  που 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.3 - 2.2.6  αυτής. 
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Τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών. 

Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 
προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει 
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν.4412/2016 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. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η 
αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του 
άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά  λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.3 - 
2.2.6 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.3-2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, στο οποίο αναγράφεται και η τυχόν 
συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της 
σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού 
αναδόχου. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά, , σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.   
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Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 
την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 του ν. 4412/2016 και σε 
περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του 
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127 του νόμου, 

και 

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο 
πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του νόμου. Η υπεύθυνη 
δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που 
συνοδεύει τη σύμβαση.  

 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Το 
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του ν.4412/2016 για τον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. .  

 3.4 Ενστάσεις  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 
ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που 
εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο 
ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του άρθρου 1.5 της παρούσας.  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της 
Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης,  η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε 
περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των 
ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 
απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το 
ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. 
Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή 
από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, 
η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.  
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Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή 
της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης 
παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο 
π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).  

Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. 
Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη 
ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών. Επίσης, αν διαπιστωθούν 
σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή 
να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις   

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

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, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

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 αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω 
εγγυήσεως γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής 

Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται εφόσον δεν είναι ουσιώδεις και δεν αλλοιώνουν το 
φυσικό και οικονομικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα, ύψος σύμβασης) και πραγματοποιούνται 
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με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η οποία θα αποτελεί Παράρτημα της αρχικής 
σύμβασης. 

Οι τροποποιήσεις αυτές ενδέχεται να περιλαμβάνουν τυχόν παράταση του χρόνου υλοποίησης του έργου 

χωρίς καμία μεταβολή του φυσικού ή/και του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.  

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

 

21PROC007998756 2021-01-12



  

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και 

της  Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

Σελίδα 37 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

 Ποσοστό 10% με την παραλαβή του Παραδοτέου Π1 

 Ποσοστό 20% με την παραλαβή του Παραδοτέου  Π2 

 Ποσοστό 10% με την παραλαβή του Παραδοτέου  Π3 

 Ποσοστό 15 % με την παραλαβή της 1ης εξαμηνιαίας έκθεσης του Παραδοτέου Π4 

 Ποσοστό 15% με την παραλαβή της 2ης εξαμηνιαίας έκθεσης του Παραδοτέου Π4 

 Ποσοστό 15% με την παραλαβή της 3ης εξαμηνιαίας έκθεσης του Παραδοτέου Π4 

 Ποσοστό 10% με την παραλαβή του Παραδοτέου  Π5 

 Ποσοστό 5% με την παραλαβή του Παραδοτέου  Π6 

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

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας  στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) κράτηση  0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, 

β) κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος, βάση του ν. 4172/2013 όπως ισχύει. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη 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 
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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, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων,  ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
 

5.2.2.  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, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και 
για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 

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 ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 
προθεσμίας 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, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

δ) για τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών 
υποχρεώσεων, το σύνολο των ποινικών ρητρών δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της 
αξίας της σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει άλλως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών 
όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης 
της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. 
Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, 
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. 
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά 
της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από 
το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, 
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 
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5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

 

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. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου η οποία και θα εισηγείται σχετικά για όλα τα 
ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και 
ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της 
σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

Οι αρμοδιότητες της επιτροπής είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Η επιτροπή 
μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει προγραμματισμένες τακτικές συναντήσεις εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έργου με στελέχη της προαναφερθείσας υπηρεσίας και με τον επόπτη, σε περίπτωση που οριστεί, 
προκειμένου να παρέχεται η σωστή καθοδήγηση και να παρακολουθείται συστηματικά η υλοποίηση και η 
καλή εκτέλεση του έργου. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 32 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. 

Για τα επιμέρους παραδοτέα ορίζονται ενδιάμεσες προθεσμίες  ως εξής:  

Π1: 3 μήνες μετά την έναρξη του έργου 

Π2: 2 μήνες μετά την έναρξη του έργου 

Π3: 4 μήνες μετά την έναρξη του έργου   

Π4: ανά  6 μήνες, μετά την δημοπράτηση του Υποέργου  1 

Π5: έως 2 μήνες μετά την λήξη του Υποέργου  1 

Π6: έως 2 μήνες μετά την λήξη του Υποέργου  1 

όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι.  

Ο καθορισμός της συνολικής διάρκειας για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης υπόκειται στις 
διατάξεις για την εκτέλεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
και ειδικότερα στα οριζόμενα στα άρθρα 217 και 218. 

 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

6.3.1. Η παραλαβή των παραδοτέων κάθε του εκάστοτε παραδοτέου του έργου γίνεται βάση του 
χρονοδιαγράμματος  που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι  της παρούσας διακήρυξης και σύμφωνα με το 
άρθρο 219 του ν.4412/16. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και των παραδοτέων γίνεται από 
την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου  
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6.3.2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή 
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 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 6.3.3 και 6.3.4. Τα ανωτέρω 
εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραλαβές. 

6.3.3. Αν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και 
τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο 
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης 
και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

6.3.4. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών 
ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής του Έργου υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 
παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην απόφαση.  

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 
οριζόμενων στο άρθρο 220 του ν.4412/2016. 

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 
παραδοτέου των υπηρεσιών από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής με 
αποδοχή του ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

6.3.6 Η ανωτέρω Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από τη σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές 
επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, 
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους 
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται 
μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε 
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. 
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Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 
στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

6.5  Καταγγελία της σύμβασης - Υποκατάσταση αναδόχου  

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα 
από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.2.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  

6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης 
σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, 
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή 
ρήτρα υποκατάστασης). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (Μ.Γ.Φ.Ι) είναι κοινωφελές ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
αφιερωμένο στη μελέτη, συντήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Από την ίδρυσή του, το 
ΜΓΦΙ ανέπτυξε ενεργό επιστημονική δραστηριότητα για την αντιμετώπιση και ανάσχεση των 
περιβαλλοντικών απειλών που πλήττουν τον πλανήτη και για την αποκατάσταση  των φυσικών πόρων που 
συντηρούν τη ζωή. Ταυτόχρονα διαμόρφωσε νέα παιδεία καθολικής αξίας για επανένταξη του ανθρώπου 
στις λειτουργίες και την οικονομία της Φύσης. Από το 1975 ως σήμερα, πάνω από 3 εκατομμύρια 
επισκέπτες, από τους οποίους το 70% νέοι, πέρασαν από τις πύλες του Μουσείου και τις εκθέσεις που 
οργάνωσε.  

Το 2001 το Μουσείο προχώρησε στη λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης 
ΓΑΙΑ. To Κέντρο υποστηρίχθηκε από την Ε.Ε. ως πρωτοποριακό στην Ευρώπη, προκειμένου να αναπτύξει 
διεπιστημονική δραστηριότητα σε συνεργασία με ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά κέντρα. Το Κέντρο ΓΑΙΑ 
περιλαμβάνει μεγάλο αίθριο, εκθεσιακούς χώρους, ερευνητικά εργαστήρια, βιβλιοθήκη, αμφιθέατρο 250 
θέσεων, αίθουσες συλλογών, αίθουσες περιοδικών εκθέσεων και προβολών, διοικητικές υπηρεσίες, café, 
πωλητήριο και χώρους στάθμευσης. Κύριοι στόχοι του Κέντρου ΓΑΙΑ είναι η περιβαλλοντική έρευνα και η 
εκπαίδευση. Ειδικότερα για την έρευνα - βασική και εφαρμοσμένη - τα εργαστήριά του Οικολογίας Εδάφους 
και Βιοτεχνολογίας και Βιοαναλυτικής Χημείας λειτουργούν στους κρίσιμους τομείς της ποιότητας του 
εδάφους και των νερών και της ποιότητας της διατροφής και της υγείας του ανθρώπου. Τα εργαστήρια αυτά 
διαθέτουν τον πιο εξειδικευμένο επιστημονικό εξοπλισμό και συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα 
τοπικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς επιπέδου. Στόχοι του Κέντρου επίσης αποτελούν η παραγωγή 
εκπαιδευτικού υλικού, έντυπου και ηλεκτρονικού, καθώς και η διοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων για 
εκπαιδευτικούς. 

 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

Σκοπός του Μουσείου είναι να προάγει την γνώση με σκοπό την κατανόηση της σημασίας φύλαξης του 
φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας αλλά και του πλανήτη γενικότερα. Το Μουσείο εργάζεται για τη 
διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος:  

• Εκπαιδεύοντας καθημερινά εκατοντάδες επισκέπτες, κυρίως παιδιά σχολικής ηλικίας.  
• Διαχέοντας γνώσεις στην κοινωνία μέσω ημερίδων, συνεδρίων, εκδόσεων και εκθέσεων.  
• Αναπτύσσοντας εργαστήρια υψηλής τεχνολογίας που εστιάζουν στην έρευνα των φυσικών πόρων που 

στηρίζουν τη ζωή: έδαφος, νερό και ατμόσφαιρα, σε συσχετισμό με τη διατροφή και την υγεία.  

Συνεργάζεται με άλλα επιστημονικά κέντρα και ιδρύματα στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α. στα πεδία της 
βιοτεχνολογίας, οικολογίας εδάφους και αναλυτικής χημείας. 

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Μουσείου συμβάλλουν στην έγκυρη γνώση και στη διαμόρφωση 
περιβαλλοντικής συνείδησης. Απευθύνονται στους μαθητές, στους φοιτητές, στους εκπαιδευτικούς, καθώς 
και στο ευρύ κοινό.  

Ήδη από το 1974 ομάδες μαθητών από όλη την Ελλάδα επισκέπτονται το Μουσείο και ξεναγούνται στους 
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εκθεσιακούς του χώρους.  

Εκτός από τις παρουσιάσεις που στεγάζονται στους χώρους του μουσείου, που απευθύνονται σε 
οργανωμένες ομάδες επισκεπτών, το Εκπαιδευτικό Τμήμα είναι ανοιχτό για συνεργασία με εκπαιδευτικούς, 
φοιτητές, εθελοντές, μουσειοπαιδαγωγούς και εμψυχωτές για την υλοποίηση προγραμμάτων, εργασιών 
και παιδικών εργαστηρίων που σχετίζονται με το αντικείμενο του Μουσείου και έχουν σκοπό:  
• την εξοικείωση με το φυσικό περιβάλλον,  
• την κατανόηση των σχέσεων αλληλεξάρτησης που αναπτύσσονται σ' αυτό  
• την ευαισθητοποίηση του κοινού στους κινδύνους που διατρέχει το φυσικό περιβάλλον σήμερα και  
• την ενεργοποίηση στην κατεύθυνση της διαφύλαξής του.  

Παράλληλα, το εκπαιδευτικό τμήμα του Κέντρου ΓΑΙΑ ακολουθεί τον ιδρυτικό σκοπό και τους στόχους του 
Κέντρου ΓΑΙΑ, δηλαδή την διάδοση της γνώσης γύρω από τα θέματα του περιβάλλοντος και την 
ευαισθητοποίηση του κοινού. Σύμφωνα δε με την εκπαιδευτική πολιτική του Μουσείου, προσφέρει τις 
υπηρεσίες του στις εξής ομάδες:  

• Μαθητές όλων των βαθμίδων   
• Εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης   
• Φοιτητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ΚΕΚ, ΙΕΚ κ.α.  
• Ενήλικες σε ατομικές ή ομαδικές επισκέψεις  
• Προσωπικό άλλων φορέων  
 
ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

Το κτηριακό συγκρότημα περιλαμβάνει το παλαιό κτήριο του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας 
(ΜΓΦΙ) και το νέο κτήριο του Κέντρου ΓΑΙΑ. Τα δύο κτήρια είναι εντός του ίδιου οικοπέδου και ενώνονται 
λειτουργικά, με το μεν να λειτουργεί ως Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το δε ως Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Έρευνας και Εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα οι χώροι των δύο κτηρίων που αντιστοιχούν στις επιφάνειες οι 
οποίες επηρεάζονται από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν στους εσωτερικούς χώρους με εξαίρεση 
το γκαράζ και λοιπούς βοηθητικούς χώρους (μηχανοστάσιο κλπ.). Πιο συγκεκριμένα, οι χώροι αυτοί είναι: 

- Κτήριο ΓΑΙΑ 
Χρήση  Επιφάνεια  Περιγραφή  

Μουσείο 1000m2 Αφορά τους χώρους μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων του κτηρίου ΓΑΙΑ στο Ισόγειο 
και Α’ όροφο του κτηρίου. 

Εστιατόριο 265m2 Πρόκειται για το εστιατόριο-καφέ του κτηρίου ΓΑΙΑ στο επίπεδο του Ισογείου του 
κτηρίου. 

Γραφεία 1837m2 Αφορά χώρους γραφείων του Α’ Ορόφου καθώς και χώρους εργαστηρίων και 
ερευνών, βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο, βιβλιοστάσιο, χώρους συλλογών και 
υποστήριξης εργαστηρίων στο Α’ και Β’ Υπόγειο του κτηρίου. 

Κατάστημα 140m2 Πρόκειται για το κατάστημα του μουσείου στο επίπεδο του Ισογείου. 

Χώροι συνεδριάσεων 663m2 Πρόκειται για χώρο συνεδριάσεων (αμφιθέατρο) και φουαγιέ υποδοχής, τα οποία 
βρίσκονται στο Α’ Υπόγειο του κτηρίου. 

Κοινόχρηστοι 548m2 Περιλαμβάνει κοινόχρηστους διαδρόμους και κλιμακοστάσια. 

Αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων: 

600m2 Πρόκειται για το χώρο στο κυρίως αίθριο του κτηρίου, ο οποίος χρησιμοποιείται ως 
χώρος υποδοχής επισκεπτών και κάποιες φορές διοργανώνονται προβολές ταινιών 
μικρού μήκους. 

Σύνολο 5053m2  

 

- Κτήριο ΜΓΦΙ 
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Χρήση  Επιφάνεια  Περιγραφή  

Μουσείο 1278m2 Περιλαμβάνει τους χώρους έκθεσης των συλλογών του μουσείου. 

Γραφεία: 550m2 Πρόκειται για χώρους γραφείων για την υποστήριξη των λειτουργιών του 
μουσείου στο Υπόγειο, Ισόγειο και στον Α’ όροφο του κτηρίου. 

Κυλικείο: 112m2 Στο επίπεδο του Α’ Υπογείου λειτουργεί κυλικείο. 

Σύνολο 1940m2  

 

Το συνολικό εμβαδόν το οποίο αντιστοιχεί στις προτεινόμενες παρεμβάσεις είναι 6,993 m2.Εκτός από την 
παραπάνω επιφάνεια υπάρχουν και χώροι στάθμευσης στο Β’, Γ’, Δ’ Υπόγειο, οι οποίοι δεν εντάσσονται στα 
πλαίσια του προγράμματος και δεν ελήφθησαν υπόψη. Επίσης, στην επιφάνεια δε λήφθηκε υπόψη ο 
ξενώνας (χρήση κατοικίας), που βρίσκεται στο δώμα του κτηρίου και είναι λειτουργικά ανεξάρτητος από το 
υπόλοιπο κτήριο. Ενδεικτική κάτοψη των εγκαταστάσεων δίνεται ακολούθως. 

 

21PROC007998756 2021-01-12



  

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και 

της  Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

Σελίδα 46 

 

21PROC007998756 2021-01-12



  

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και 

της  Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

Σελίδα 47 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

Το έργο εντάσσεται στην Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5069222 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», που διασφαλίζουν τόσο την ποιότητα των 
υλοποιούμενων δράσεων, όσο και την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και του 
χρονοδιαγράμματος του έργου.  
 
Το κύριο Υποέργο της Πράξης (Υποέργο 1) αποσκοπεί στην αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των κτιρίων του 
ΜΓΦΙ. Οι λόγοι για τους οποίους συνίσταται η συγκεκριμένη αναβάθμιση στα κτίρια του μουσείου είναι 
πολλαπλοί και πιο συγκεκριμένα: 
- Αυξημένα φορτία θέρμανσης και κλιματισμού 
- Αυξημένα φορτία φωτισμού 
- Μη αποδοτική λειτουργία Η/Μ εξοπλισμού 
- Ανάγκη αναβάθμισης κτιριακού κελύφους 
 

Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του κτιριακού συγκροτήματος περιλαμβάνει τόσο το παλαιό κτήριο 
του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (ΜΓΦΙ) όσο και το νέο κτήριο του Κέντρου ΓΑΙΑ. Τα δύο κτήρια 
είναι εντός του ίδιου οικοπέδου και ενώνονται λειτουργικά. Συγκεκριμένες δράσεις που θα υλοποιηθούν 
είναι:  

- Κατηγορία 1: Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ) στο κτιριακό κέλυφος 
- Κατηγορία 2: Παρεμβάσεις ΕΞΕ σε Θέρμανση – Ψύξη – Κλιματισμό  
- Κατηγορία 3: Παρεμβάσεις στο Φωτισμό, Πεδία αντιστάθμισης 
- Κατηγορία 4: Σύστημα αυτοματισμού (BEMS) 
- Κατηγορία 5: Φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων 
- Κατηγορία 6: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
 

Αναλυτικότερα οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στα εν λόγω κτίρια χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 - Παρεμβάσεις στο Κέλυφος 
- Υγρομόνωση και θερμομόνωση δώματος  
- Αντικατάσταση κουφωμάτων  
- Τοποθέτηση μεμβρανών low-e στα τζάμια των κουφωμάτων  
- Αντικατάσταση ηλεκτρικού μηχανισμού σκιάστρου αιθρίου κλπ. 
 

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2- Παρεμβάσεις σε Θέρμανση–Ψύξη-Κλιματισμό  
- Αντικατάσταση ΚΚΜ με νέες αποδοτικότερες με εναλλάκτες θερμότητας 
- Αντικατάσταση καυστήρα πετρελαίου με νέο φυσικού αερίου και εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου 

για την τροφοδοσία του νέου καυστήρα του λέβητα 
- Αντικατάσταση μεταλλικών σωληνώσεων ψυχρού/θερμού νερού με νέες πλαστικές και μόνωση αυτών 
- Αντικατάσταση αντλιών θέρμανσης/ψύξης με νέες τεχνολογίας inverter (VSD) 
- Αντικατάσταση αερόψυκτων αντλιών θερμότητας με νέες αποδοτικότερες κλπ. 
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3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 – Παρεμβάσεις σε Φωτισμό 
- Αντικατάσταση λαμπτήρων εσωτερικού φωτισμού με νέους τεχνολογίας LED 
- Αντικατάσταση λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού με νέους τεχνολογίας LED 
- Αντικατάσταση πυκνωτών στα πεδία αντιστάθμισης  
 

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 - Συστήματα Αυτοματισμού (BEMS) 
- Εκσυγχρονισμός/επέκταση υπάρχοντος συστήματος BEMS κτηρίων και λοιπός υποστηρικτικός 

εξοπλισμός 
 

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 – Φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων 
- Εγκατάσταση πέντε (5) φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων στους χώρους στάθμευσης 
 

6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 
- Εγκατάσταση συστήματος ηλιακής θέρμανσης/ψύξης (συλλέκτες κενού και λοιπός υποστηρικτικός 

εξοπλισμός) 
- Εγκατάσταση ψύκτη απορρόφησης και πύργου ψύξης για σύστημα ηλιακής ψύξης  
- Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγού ισχύος 55kWp 
- Εγκατάσταση συστήματος Γεωθερμίας και γεωθερμικών Αντλιών θερμότητας 
 

Τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από την υλοποίηση των παρεμβάσεων αφορούν την σημαντική 
μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας κατά περίπου 70% περίπου, και  σημαντική αποφυγή εκπομπών CO2 
ετησίως, συγκεκριμένα περίπου 560 ton CO2/έτος. Η πράξη θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα και τις συνθήκες 
διαβίωσης (θέρμανση/ψύξη) των κτιρίων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, όπου καθημερινά 
συντελούνται επισκέψεις πολιτών. Σε βάθος χρόνου θα συντελεστεί επίσης σημαντική εξοικονόμηση 
δαπανών, ενώ θα επιφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη όπως για παράδειγμα μείωση των εκπομπών 
CO2. Τα αποτελέσματα του έργου θα αξιοποιηθούν σε βάθος χρόνου από το ΜΓΦΙ ενώ μέσω του 
αναβαθμισμένου συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου που περιλαμβάνεται, θα διασφαλιστεί η 
συνεχής και λεπτομερής παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του έργου σε ότι αφορά στη βελτίωση των 
κύριων δεικτών αειφoρίας καθώς και η διάχυση αυτών στο ευρύ κοινό μέσω και της λειτουργίας του ΜΓΦΙ. 

Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης του Υποέργου 1 είναι 22 μήνες. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Σκοπός του παρόντος έργου που αντιστοιχεί στο Υποέργο 2 της Πράξης, είναι η παροχή εξειδικευμένων 
υπηρεσιών Ενεργειακού Συμβούλου που αφορούν στην υποστήριξη του φορέα για της υλοποίηση της 
Πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5069222 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από 
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 
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Οι δράσεις του Συμβούλου στα πλαίσια της ενεργειακής αναβάθμισης περιγράφονται συνοπτικά 
ακολούθως: 

Δράση 1: Έκδοση αρχικού ΠΕΑ.  

Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα προβεί στην έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για τα κτίρια του 
Μουσείου και πιο συγκεκριμένα το κτίριο του ΜΓΦΙ και το κτίριο του κέντρου ΓΑΙΑ. Η έκδοση του ΠΕΑ θα 
γίνει προ της υλοποίησης των παρεμβάσεων που σχετίζονται με το Υποέργο 1.   

Δράση 2: Υποστήριξη στην σύνταξη ενεργειακών απαιτήσεων  

Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα παρέχει εμπειρογνωμοσύνη και υποστήριξη στην Τεχνική Υπηρεσία του ΜΓΦΙ 
στην εξειδίκευση των ενεργειακών δεικτών και στον βέλτιστο τρόπο εφαρμογής ενεργειακών απαιτήσεων, 
που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από την ΤΥ του ΜΓΦΙ κατά τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, έτσι 
ώστε το έργο να καθίσταται έργο πρότυπης ενεργειακής αναβάθμισης.   

Δράση 3: Πιστοποίηση  ορθής υλοποίησης του Υποέργου 1  

- Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα παρέχει βοήθεια προς την τεχνική υπηρεσία του ΜΓΦΙ για την ορθή 
υλοποίηση των παρεμβάσεων και την εφαρμογή των απαιτήσεων των αναγκαίων λειτουργικών 
προδιαγραφών  

- Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα παρέχει υποστήριξη στο φορέα στην ορθή παρακολούθηση των 
ενεργειακών δεδομένων από το σύστημα διαχείρισης ενέργειας (BMS) που θα εγκατασταθεί. 

 
Δράση 4: Υποβοήθηση του συστήματος διοίκησης και διαχείρισης 

Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα παρέχει υποβοήθηση του συστήματος διοίκησης και διαχείρισης του έργου 
σε ενεργειακά θέματα και πιο συγκεκριμένα: 

- Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα παρέχει υποστήριξη στον φορέα, λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων του 
έργου τόσο στο διαδικαστικό – προπαρασκευαστικό – προσυμβατικό τμήμα του προς υλοποίηση 
Υποέργου 1 της Πράξης, στο διαγωνιστικό τμήμα και έως την υπογραφή της σύμβασης, όσο και στη 
υποστήριξη και τον έλεγχο της υλοποίησης – εφαρμογής της σύμβασης μέχρι και την οριστική 
παραλαβή. 

- Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα γνωμοδοτεί (για τεχνικά και διαδικαστικά θέματα) επί των 
διευκρινιστικών ερωτήσεων - ενστάσεων- προσφυγών – άλλων δικονομικών μέσων υποψηφίων 
αναδόχων ή αναδόχων (κατά περίπτωση), συντάσσοντας σχετική έκθεση γνωμοδότησης, η οποία θα 
παραδίδεται στην Υπηρεσία το πολύ εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση των ενστάσεων - 
προσφυγών – διευκρινιστικών ερωτήσεων, σε αυτόν.  

- Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα μπορεί επίσης να παρευρίσκεται, μετά από σχετικό αίτημα του φορέα, 
στις κρίσιμες συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών του ΥΕ1, καθώς 
και σε ενδεχόμενες παρουσιάσεις – εισηγήσεις σχετικών με τη διαδικασία ανάθεσης του έργου. Μετά 
από κάθε στάδιο και παράδοσή του στον φορέα, ο Ενεργειακός Σύμβουλος  θα ελέγχει τα παραδοτέα 
στοιχεία και θα συντάσσει σχετική έκθεση ελέγχου και αξιολόγησής τους. 

- Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα παρέχει υποστήριξη στο φορέα στην παρακολούθηση της φυσικής και 
οικονομικής προόδου του Υποέργου 1, η πρόβλεψη για την έγκαιρη και εντός Προϋπολογισμού 
ολοκλήρωση του Υποέργου 1 και η πρόβλεψη και πρόληψη τυχόν καθυστερήσεων ή κινδύνων 
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υπέρβασης του Προϋπολογισμού του και ενημέρωση για διαπιστούμενες καθυστερήσεις και προτάσεις 
για επίσπευση διαδικασιών. Για το σκοπό αυτό ο ΕΣ θα προβεί στην σύνταξη κατάλληλων δεικτών και 
παρακολούθηση προόδου  

 
Δράση 5: Έκδοση τελικού ΠΕΑ. 

Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα προβεί στην έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για το ΜΓΦΙ μετά 
το πέρας της υλοποίησης των παρεμβάσεων 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Τα παραδοτέα του έργου συνίστανται σε : 

Παραδοτέο Π1. Αρχικό ΠΕΑ  

Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα αναλάβει τη έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για όλα τα κτίρια 
του ΜΓΦΙ το οποίο θα αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση και θα εμπεριέχει προτάσεις για 
παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 

Χρόνος παράδοσης: 3 μήνες μετά την έναρξη του έργου   

Παραδοτέο Π2. Έκθεση εφαρμογής ενεργειακών απαιτήσεων . 

Ο Ενεργειακός  Σύμβουλος θα παραδώσει έκθεση στην Τεχνική Υπηρεσία (ΤΥ) του ΜΓΦΙ στην οποία θα 
ενσωματώνονται θέματα επίτευξης ενεργειακών δεικτών και ο βέλτιστος τρόπος εφαρμογής ενεργειακών 
απαιτήσεων για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, που πρέπει να ληφθούν υπόψη από την ΤΥ του ΜΓΦΙ κατά 
τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης. 

Χρόνος παράδοσης: 2 μήνες μετά την έναρξη του έργου   

Παραδοτέο Π3. Δείκτες παρακολούθησης 

Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα ετοιμάσει σειρά δεικτών παρακολούθησης ενεργειακών δεδομένων, οι οποίο 
θα βασίζονται και σε καταμετρήσεις από το σύστημα BMS που θα εγκατασταθεί και θα έχουν σκοπό να 
καταδείξουν την κατανάλωση ενέργειας σε διακριτά κέντρα κόστους. 

Χρόνος παράδοσης: 4 μήνες μετά την έναρξη έργου 

Παραδοτέο Π4. Εξαμηνιαίες εκθέσεις παρακολούθησης  

Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα συντάσσει εκθέσεις προόδου του Υποέργου 1 ανά εξάμηνο, οι οποίες θα 
αποτυπώνουν την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου και τις τυχόν 
προβλεπόμενες καθυστερήσεις του . Οι εκθέσεις αυτές θα περιλαμβάνουν και τις εκάστοτε : 
 

 εκθέσεις γνωμοδότησης επί διευκρινιστικών ερωτήσεων - ενστάσεων- προσφυγών – άλλων 
δικονομικών μέσων υποψηφίων αναδόχων ή αναδόχων κατά τη διαγωνιστική διαδικασία και 
υλοποίησης της Σύμβασης του ΥΕ 1 της Πράξης  

 εκθέσεις ελέγχου μετά από συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών 
του ΥΕ1 στις οποίες θα παρευρίσκεται. 

Χρόνος παράδοσης: ανά 6 μήνες, μετά την δημοπράτηση του Υποέργου  1 

Παραδοτέο Π5. Τελική Έκθεση Αναφοράς προόδου  

Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα ετοιμάσει τελική έκθεση αναφοράς προόδου μετά το πέρας των εργασιών 
ενεργειακής αναβάθμισης, όπου θα επαληθεύεται η ορθή τήρηση των προδιαγραφών . 
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Χρόνος παράδοσης: εως 2 μήνες μετά την λήξη του Υποέργου  1 

Παραδοτέο Π6.  ΠΕΑ μετά την εκτέλεση των παρεμβάσεων 

Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα αναλάβει τη έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για όλα τα κτίρια 
του ΜΓΦΙ μετά το πέρας των παρεμβάσεων του ΥΕ1.  

Χρόνος παράδοσης: εως 2 μήνες μετά την λήξη του Υποέργου  1 

 
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :  60,000€ 
 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο και θα σχετίζεται με την είσπραξη 
της χρηματοδότησης : 
 

Α) Ποσοστό 10% με την παραλαβή του Παραδοτέου Π1 

Β) Ποσοστό 20% με την παραλαβή του Παραδοτέου  Π2 

Γ) Ποσοστό 10% με την παραλαβή του Παραδοτέου  Π3 

Δ) Ποσοστό 15 % με την παραλαβή της 1ης εξαμηνιαίας έκθεσης του Παραδοτέου Π4 

Ε) Ποσοστό 15% με την παραλαβή της 2ης εξαμηνιαίας έκθεσης του Παραδοτέου Π4 

ΣΤ) Ποσοστό 15% με την παραλαβή της 3ης εξαμηνιαίας έκθεσης του Παραδοτέου Π4 

Ζ) Ποσοστό 10% με την παραλαβή του Παραδοτέου  Π5 

Η) Ποσοστό 5% με την παραλαβή του Παραδοτέου  Π6 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 

Ως  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης και  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ και 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ –  Συνοπτική περιγραφή παρούσας και προτεινόμενης κατάστασης 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –ΤΕΥΔ  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 
ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας 
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [100020525] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 14562, Κηφισιά Αττικής 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Γ. Νικολάου 
- Τηλέφωνο: 210 8015870, εσωτ. 517. 
- Ηλ. ταχυδρομείο: gnik@gnhm.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www. www.gnhm.gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος: Υπηρεσίες Συμβούλου για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των κτιρίων του Μουσείου 
Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας 
CPV: 79415200-8, 71314300-5 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : υπηρεσίες 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : - 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): - 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοiv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
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εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες 
που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 
ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο 

(ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxv το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

[] Ναι [] Όχι  
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αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xix; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiii 
[……][……][……] 

 

21PROC007998756 2021-01-12



  

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και 

της  Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

Σελίδα 61 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxv : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 
περιστάσειςxxvi  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
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[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασηςxxix; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 
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Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 
ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxi: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxxii; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξής xxxiii: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
είναι ο εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxiv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με 
τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 
περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που 
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 
οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίεςxxxv που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και yxxxvi -και η αντίστοιχη 
αξία) 
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Σελίδα 67 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 
αναλογιών έχουν ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράςxxxvii, ο οικονομικός φορέας 
έχει προβεί στις ακόλουθες 
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του 
είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού 
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις 
ημερομηνίες και τους παραλήπτες 
δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxviii: 

Αριθμός ετών 5 (2016-2020):  
 

A/A Πελάτης Τίτλος Σύντομη 
περιγραφή 

Πεδίο 
εφαρμογής 
(τμ) 

Προυπολογισμός Ημερομηνίες 
έναρξης/λήξης 

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςxxxix, ιδίως τους υπεύθυνους 
για τον έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων 
συμβάσεων έργων, ο οικονομικός 
φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει 
το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις 
ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες για την 
εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί 
τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και 
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την 
διασφάλιση της ποιότητας και τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που 
διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων 
διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή 
τον εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 
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5) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του οικονομικού φορέα και 
ο αριθμός των διευθυντικών στελεχών 
του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα 
εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

6) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, 
να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxl το ακόλουθο τμήμα 
(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

 

 

21PROC007998756 2021-01-12



  

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και 

της  Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

Σελίδα 70 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται 
από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 
έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 
διατίθενται ηλεκτρονικάxli, αναφέρετε για το 
καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχιxlii 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]xliii 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, 
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxliv, εκτός 
εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνxlv. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στο παρόν Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της 
Διακήρυξης ……………………….. Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την 
αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των κτιρίων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας». 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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Υποσημειώσεις ΤΕΥΔ 

 

i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 
σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vi  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 
Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών 
µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
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xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, 
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ 
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxix Πρβλ άρθρο 48. 

xxx  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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xxxi Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiii  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 
υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxxviii Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο 
και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxxix Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος 
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xl Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xli Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xliii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xliv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται 
από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  
Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών σε μορφή πίνακα (όπως αυτός δίδεται στο παρόν παράρτημα σε συνάρτηση 
με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) έγινε για ομοιομορφία στη σύνταξη και υποβολή των τεχνικών 
προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης. Οι διαγωνιζόμενοι, επομένως, υποβάλλουν 
υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού το φύλλο συμπληρωμένο και με πλήρεις παραπομπές στην σελίδα/σελίδες 
του επιμέρους φακέλου τεχνικής προσφοράς.  
 
Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν 
συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνική Προσφορά, Σελ. 4, Κεφάλαιο 2, Παράγραφος 4, κ.λ.π.).  

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα προβεί στην 
έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης 
για τα κτίρια του Μουσείου και πιο 
συγκεκριμένα το κτίριο του ΜΓΦΙ και το κτίριο 
του κέντρου ΓΑΙΑ. Η έκδοση του ΠΕΑ θα γίνει 
προ της υλοποίησης των παρεμβάσεων.   

ΝΑΙ   

 Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα παρέχει 
εμπειρογνωμοσύνη και υποστήριξη στην 
Τεχνική Υπηρεσία του ΜΓΦΙ στην εξειδίκευση 
των ενεργειακών δεικτών και στον βέλτιστο 
τρόπο εφαρμογής ενεργειακών απαιτήσεων, 
που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από την ΤΥ 
του ΜΓΦΙ κατά τη σύνταξη των τευχών 
δημοπράτησης, έτσι ώστε το έργο να καθίσταται 
έργο πρότυπης ενεργειακής αναβάθμισης.   

ΝΑΙ   

 Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα παρέχει βοήθεια 
προς την τεχνική υπηρεσία του ΜΓΦΙ για την 
ορθή υλοποίηση των παρεμβάσεων και την 
εφαρμογή των απαιτήσεων των αναγκαίων 
λειτουργικών προδιαγραφών  
Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα παρέχει 
υποστήριξη στο φορέα στην ορθή 
παρακολούθηση των ενεργειακών δεδομένων 
από το σύστημα διαχείρισης ενέργειας (BMS) 
που θα εγκατασταθεί. 
 

ΝΑΙ   

 Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα παρέχει 
υποβοήθηση του συστήματος διοίκησης και 

ΝΑΙ   

21PROC007998756 2021-01-12



  

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και 

της  Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

Σελίδα 77 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

διαχείρισης του έργου σε ενεργειακά θέματα και 
πιο συγκεκριμένα: 

- Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα παρέχει 
υποστήριξη στον φορέα, λόγω των 
ιδιαίτερων απαιτήσεων του έργου τόσο στο 
διαδικαστικό – προπαρασκευαστικό – 
προσυμβατικό τμήμα του προς υλοποίηση 
Υποέργου 1 της Πράξης, στο διαγωνιστικό 
τμήμα και έως την υπογραφή της σύμβασης, 
όσο και στη υποστήριξη και τον έλεγχο της 
υλοποίησης – εφαρμογής της σύμβασης 
μέχρι και την οριστική παραλαβή. 

- Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα γνωμοδοτεί 
(για τεχνικά και διαδικαστικά θέματα) επί 
των διευκρινιστικών ερωτήσεων - 
ενστάσεων- προσφυγών – άλλων 
δικονομικών μέσων υποψηφίων αναδόχων 
ή αναδόχων (κατά περίπτωση), 
συντάσσοντας σχετική έκθεση 
γνωμοδότησης, η οποία θα παραδίδεται 
στην Υπηρεσία το πολύ εντός τριών (3) 
ημερών από την κοινοποίηση των 
ενστάσεων - προσφυγών – διευκρινιστικών 
ερωτήσεων, σε αυτόν.  

- Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα μπορεί επίσης 
να παρευρίσκεται, μετά από σχετικό αίτημα 
του φορέα, στις κρίσιμες συνεδριάσεις της 
Επιτροπής Διαγωνισμού του ΥΕ1, καθώς και 
σε ενδεχόμενες παρουσιάσεις – εισηγήσεις 
σχετικών με τη διαδικασία ανάθεσης του 
έργου. Μετά από κάθε στάδιο και 
παράδοσή του στον φορέα, ο Ενεργειακός 
Σύμβουλος θα ελέγχει τα παραδοτέα 
στοιχεία και θα συντάσσει σχετική έκθεση 
ελέγχου και αξιολόγησής τους. 

- Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα παρέχει 
υποστήριξη στο φορέα στην 
παρακολούθηση της φυσικής και 
οικονομικής προόδου του Υποέργου 1, η 
πρόβλεψη για την έγκαιρη και εντός 
Προϋπολογισμού ολοκλήρωση του 
Υποέργου 1 και η πρόβλεψη και πρόληψη 
τυχόν καθυστερήσεων ή κινδύνων 
υπέρβασης του Προϋπολογισμού του και 
ενημέρωση για διαπιστούμενες 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

καθυστερήσεις και προτάσεις για 
επίσπευση διαδικασιών. Για το σκοπό αυτό 
ο ΕΣ θα προβεί στην σύνταξη κατάλληλων 
δεικτών και παρακολούθηση προόδου  

 

 Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα προβεί στην 
έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης 
για το ΜΓΦΙ μετά το πέρας της υλοποίησης των 
παρεμβάσεων 

ΝΑΙ   

 Παραδοτέα Ενεργειακός Σύμβουλος Η ομάδα 
έργου του Αναδόχου θα απαιτηθεί να 
υποστηρίξει την Τεχνική Υπηρεσία του ΜΓΦΙ 
μέσα από την παροχή εξειδικευμένων 
υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται 
κατωτέρω 
 

ΝΑΙ   

 Παραδοτέο Π1. Αρχικό ΠΕΑ  

Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα αναλάβει τη 
έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης 
για όλα τα κτίρια του ΜΓΦΙ το οποίο θα 
αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση και θα 
εμπεριέχει προτάσεις για παρεμβάσεις 
εξοικονόμησης ενέργειας 

 

ΝΑΙ   

 Παραδοτέο Π2. Έκθεση εφαρμογής 
ενεργειακών απαιτήσεων  

Ο Ενεργειακός  Σύμβουλος θα παραδώσει 
έκθεση στην Τεχνική Υπηρεσία (ΤΥ) του ΜΓΦΙ 
στην οποία θα ενσωματώνονται θέματα 
επίτευξης ενεργειακών δεικτών και ο βέλτιστος 
τρόπος εφαρμογής ενεργειακών απαιτήσεων 
για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, που πρέπει 
να ληφθούν υπόψη από την ΤΥ του ΜΓΦΙ κατά 
τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης. 

ΝΑΙ   

 Παραδοτέο Π3. Δείκτες παρακολούθησης 

Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα ετοιμάσει σειρά 
δεικτών παρακολούθησης ενεργειακών 
δεδομένων, οι οποίο θα βασίζονται και σε 
καταμετρήσεις από το σύστημα BMS που θα 
εγκατασταθεί και θα έχουν σκοπό να 

ΝΑΙ   
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

καταδείξουν την κατανάλωση ενέργειας σε 
διακριτά κέντρα κόστους. 

 

 Παραδοτέο Π4. Εξαμηνιαίες εκθέσεις 
παρακολούθησης  

Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα συντάσσει 
εκθέσεις προόδου του Υποέργου 1 ανά εξάμηνο, 
οι οποίες θα αποτυπώνουν την εξέλιξη του 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του 
έργου και τις τυχόν προβλεπόμενες 
καθυστερήσεις του . Οι εκθέσεις αυτές θα 
περιλαμβάνουν και τις εκάστοτε : 
 

 εκθέσεις γνωμοδότησης επί 
διευκρινιστικών ερωτήσεων - 
ενστάσεων- προσφυγών – άλλων 
δικονομικών μέσων υποψηφίων 
αναδόχων ή αναδόχων κατά τη 
διαγωνιστική διαδικασία και 
υλοποίησης της Σύμβασης του ΥΕ 1 της 
Πράξης  

 εκθέσεις ελέγχου μετά από 
συνεδριάσεις της Επιτροπής 
Διαγωνισμού του ΥΕ1 στις οποίες θα 
παρευρίσκεται. 

 

ΝΑΙ   

 Παραδοτέο Π5. Τελική Έκθεση Αναφοράς 
προόδου  

Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα ετοιμάσει τελική 
έκθεση αναφοράς προόδου μετά το πέρας των 
εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης, όπου θα 
επαληθεύεται η ορθή τήρηση των 
προδιαγραφών. 

 

ΝΑΙ   

 Παραδοτέο Π6.  ΠΕΑ μετά την εκτέλεση των 
παρεμβάσεων 

Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα αναλάβει τη 
έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης 
για όλα τα κτίρια του ΜΓΦΙ μετά το πέρας των 
παρεμβάσεων του ΥΕ1.  

 

   

 Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να 
εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας 

ΝΑΙ   
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015,  
πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο φορέα από 
το ΕΣΥΔ, στα ακόλουθα πεδία : Παροχή 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς 

Ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

Κατά τη συγγραφή της Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να ληφθεί υπόψη το κεφάλαιο 2.3.2 Κριτήρια Ανάθεσης 
της παρούσης και ιδιαίτερα τα ακόλουθα κριτήρια:  

Πίνακας Κριτηρίων Συντελεστής Βαρύτητας 

Ομάδα Κριτηρίων 1. Αντίληψη του αντικειμένου και των απαιτήσεων του, ορθότητα προτάσεων επίλυσης 

 

Κ1. Ορθότητα αντίληψης του αντικειμένου και των απαιτήσεων του Έργου 20,00% 

Κ2. Επιτυχής επισήμανση προβλημάτων / κινδύνων κατά την υλοποίηση του Έργου και 
Σχέδιο Διαχείρισης  

5,00% 

Άθροισμα Ομάδας 1 25,0% 

Ομάδα Κριτηρίων 2. Μεθοδολογία και εργαλεία   

 

Κ3. Πληρότητα και ορθολογική ανάλυση του αντικειμένου του Έργου σε επιμέρους 
ενότητες εργασιών με σχετική αναφορά των εργαλείων που θα αξιοποιηθούν και σύνδεσή 
τους με τα Παραδοτέα του Έργου 

25,00% 

Κ4. Πληρότητα – επάρκεια του περιεχομένου των Παραδοτέων 10,00% 

Κ5. Εργαλεία υποστήριξης και διασφάλιση ποιότητας  5,00% 

Άθροισμα Ομάδας 2 40,0% 

Ομάδα Κριτηρίων 3. Μοντέλο οργάνωσης – Επάρκεια και ικανότητα Ομάδας έργου.  

 

Κ6. Καταλληλόλητα του μοντέλου οργάνωσης της παροχής των υπηρεσιών 15,00% 

Κ7. Επάρκεια και σαφήνεια της κατανομής των αρμοδιοτήτων  10,00% 

Κ8. Αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας του οικονομικού φορέα με την Αναθέτουσα 
Αρχή, και τον Ανάδοχο του ΥΕ1 κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης 

10,00% 

Άθροισμα Ομάδας 3 35,0% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

Οικονομική Προσφορά 

Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των υπηρεσιών που 
περιγράφονται στο Τεχνικό Παράρτημα, έχοντας ως βάση συμπλήρωσης τον πιο κάτω πίνακα. 

 

Α/Α Περιγραφή Αξία χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ 24% Συνολική αξία 
με ΦΠΑ 

1. Το σύνολο των υπηρεσιών που 
περιγράφονται στο Τεχνικό 
Παράρτημα 

   

 

Γενικό σύνολο χωρίς ΦΠΑ (ολογράφως): ……….. ευρώ 

Αξία Φ.Π.Α. (ολογράφως): …………. ευρώ 

Γενικό σύνολο με Φ.Π.Α. 24% (ολογράφως): ……….. ευρώ 

Χρόνος ισχύος προσφοράς: ……….. μήνες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ –  Συνοπτική περιγραφή παρούσας και προτεινόμενης κατάστασης 

Ακολούθως περιγράφονται συνοπτικά, οι παρούσες συνθήκες λειτουργίας και οι προτεινόμενες ανά κατηγορία παρεμβάσεων. 

Κέλυφος 

 Κτίριο ΓΑΙΑ Κτίριο ΜΓΦΙ 

Παρούσα κατάσταση 

Αδιαφανή στοιχεία Μονωμένα δομικά στοιχεία (τοιχοποιίες, οροφές) με βάση το σκυρόδεμα. Η 
πλημμελής τοποθέτηση μόνωσης του δώματος έχει οδηγήσει σε διείσδυση 
υγρασίας στο φυτεμένο δώμα/ζαρντινιέρες. 

Στο νεοκλασικό του τμήμα αποτελείται από πέτρινη τοιχοποιία, η οποία δεν 
φέρει μόνωση, ενώ οι οροφές είναι επίσης αμόνωτες από σκυρόδεμα. Στο 
τμήμα του κτηρίου που δεν εμπίπτει στη νεοκλασική κατασκευή οι τοίχοι 
είναι χωρίς μόνωση ή ανεπαρκώς μονωμένοι, από σκυρόδεμα. 

Διαφανή στοιχεία Διπλοί υαλοπίνακες χωρίς μεμβράνη χαμηλής εκπομπής (low-e) με μεταλλικό 
κούφωμα χωρίς θερμοδιακοπή. 

Απλοί υαλοπίνακες χωρίς μεμβράνες με ξύλινα κουφώματα παλαιού τύπου. 
Στο τμήμα του κτηρίου εκτός νεοκλασικού υπάρχουν απλοί υαλοπίνακες με 
μεταλλικό κούφωμα χωρίς θερμοδιακοπή. 

Προτεινόμενη κατάσταση - Τα στοιχεία στα οποία γίνονται παρεμβάσεις θα αποκτούν τιμές θερμοπερατότητας που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ 

Αδιαφανή στοιχεία Μερική αποξήλωση των ζαρντινιέρων του δώματος καθώς και τοποθέτηση 
νέας υγρομόνωσης και θερμομόνωσης δώματος εξηλασμένης πολυστερίνης 
πάχους 80mm, παρέμβαση η οποία αναμένεται να μειώσει το συντελεστή 
θερμοπερατότητας σε 0,35 W/m²K ώστε το κτήριο να πληροί και τις απαιτήσεις 
κατά ΚΕΝΑΚ (επιφάνεια: 686 m2) 

 

Υγρομόνωση και προσθήκη θερμομόνωσης εξηλασμένης πολυστερίνης στο 
δώμα, ώστε το κτήριο να πληροί και τις απαιτήσεις κατά ΚΕΝΑΚ (694 m2) 

Θερμομόνωση τοιχοποιίας με υλικό εξηλασμένης πολυστερίνης ώστε το 
κτήριο να πληροί και τις απαιτήσεις κατά ΚΕΝΑΚ. Το τμήμα στο οποίο θα 
εκτελεσθούν παρεμβάσεις αφορά Ν, ΝΔ και ΒΔ όψεις. (το τμήμα του 
κτίσματος που δεν θεωρείται νεοκλασικό). Το βόρειο τμήμα θεωρείται 
διατηρητέο και στο συγκεκριμένο απαγορεύονται εξωτερικές επεμβάσεις. 
(410 m2) 

Διαφανή στοιχεία Εγκατάσταση μεμβρανών low-e στους υαλοπίνακες. Οι μεμβράνες που 
προτείνονται (night vision 3M) αντανακλούν σχεδόν το 99% των υπεριωδών 
ακτινών και το 50% της ηλιακής θερμότητας (υπέρυθρων). (213 m2) 

 

Αντικατάσταση όλων των κουφωμάτων του μουσείου.  

Στο νεοκλασσικό τμήμα (καθότι διατηρητέο) θα εγκατασταθούν ξύλινα 
κουφώματα με θερμοδιακοπή και διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες με 
διάκενο 16mm το οποίο θα πληρούται με αδρανές αέριο Argon. Στο τμήμα 
εκτός νεοκλασσικού θα εγκατασταθούν μεταλλικά κουφώματα με διπλούς 
ενεργειακούς υαλοπίνακες.  (99 m2) 
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Λοιπές παρεμβάσεις δομικού 
χαρακτήρα 

- Αντικατάσταση ηλεκτρικού μηχανισμού σκιάστρου Αιθρίου του κτιρίου, το 
οποίο έχει παροπλισθεί λόγω βλάβης. Οι ελεγχόμενες από το σκίαστρο 
επιφάνειες έχουν συνολικό εμβαδόν περίπου 92m² 

- Τοποθέτηση μηχανισμού ανοίγματος τμήματος από τα περίπου 93m² των 
αδιαφανών τμημάτων των αιθρίων για φυσικό αερισμό του κτιρίου: 
εγκατάσταση σύγχρονου ηλεκτροκίνητου μηχανισμού ανοίγματος μερικών 
αδιαφανών τμημάτων των αίθριων ο οποίος θα λειτουργεί μέσω του 
εκσυγχρονισμένου BEMS με σκοπό το φυσικό δροσισμό του κτηρίου (free 
cooling)  

- Εγκατάσταση σκιάστρου στο εξωτερικό τμήμα του χώρου μεταξύ των 
κτηρίων ΜΓΦΙ και ΓΑΙΑ, το οποίο θα σκιάζει τις γυάλινες επιφάνειες χωρίς 
παράλληλα να εμποδίζει τον φυσικό φωτισμό. 

 

 

Κλιματισμός (Θέρμανση–Ψύξη) και Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ) 

 Κτίριο ΓΑΙΑ Κτίριο ΜΓΦΙ 

Παρούσα κατάσταση 

Κλιματισμός/Θέρμανση Λέβητας πετρελαίου 669kW και ψύκτες για την παραγωγή ζεστού/ψυχρού 
νερού, το οποίο διοχετεύεται στις ΚΚΜ και στις μονάδες fancoil για τη 
θέρμανση/ψύξη των χώρων. Κάποιοι μικροί χώροι υποστηρίζονται με τοπικές 
αντλίες θερμότητας για ανεξάρτητη ψύξη. Ο παλαιός ψύκτης που παραμένει σε 
λειτουργία έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αντιμετωπίζει τις αιχμές της ζήτησης 
σε ψύξη χρησιμοποιώντας δεξαμενές πάγου, οι οποίες φορτίζονται σε ώρες 
εκτός αιχμής. Οι κεντρικές κλιματιστικές μονάδες (ΚΚΜ) αναλαμβάνουν και την 
παροχή νωπού αέρα στο κτήριο. Υπάρχουν μονάδες split σε συγκεκριμένους 
χώρους. Στοιχεία για ΚΚΜ, split units και αντλιών παρουσιάζονται παρακάτω. 

Πολυδιαιρούμενο σύστημα 9 κεντρικών αντλιών θερμότητας (Daikin VRV) 
ψυκτικής ισχύος των 30kW έκαστος, οι οποίες λειτουργούν σε συνεργασία με 
εσωτερικές μονάδες fancoil. Οι εξωτερικές μονάδες Α.Θ. είναι 
εγκατεστημένες στο δώμα του κτηρίου. Ο αερισμός του κτηρίου γίνεται μέσω 
3 εναλλακτών αέρα-αέρα (VAM) εγκατεστημένων στο δώμα ή εντός 
ψευδοροφής.  

Ζεστό Νερό Χρήσης Λέβητας πετρελαίου για προθέρμανση του ΖΝΧ (χειμώνας) και κεντρικός 
ηλεκτρικός θερμαντήρας εγκατεστημένος στο λεβητοστάσιο του κτηρίου 
(καλοκαίρι).  

Δεν γίνεται χρήση ΖΝΧ. 

Προτεινόμενη κατάσταση  

Κλιματισμός/Θέρμανση Οι βασικές παρεμβάσεις συμβατικού τύπου που αποσκοπούν σε αναβάθμιση 
των συστημάτων κλιματισμού συνοπτικά: 
- Αντικατάσταση 8 ΚΚΜ με νέες αποδοτικότερες και προσθήκη εναλλακτών 

θερμότητας σε 7 ΚΚΜ 
- Εναλλάκτης θερμότητας με στοιχείο ανάκτησης αέρα επιστροφής και 

- Αντικατάσταση συστήματος Α/Θ VRF με νέες υψηλότερης απόδοσης με 
τεχνολογία inverter. 

- Τοποθέτηση αεροκουρτίνων (1.5m) με ηλεκτρική αντίσταση στις κεντρικές 
εισόδους του κτιρίου 
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στοιχείο αναθέρμανσης/προκλιματισμού του αέρα προσαγωγής (run 
around coils)  

- Εγκατάσταση δικτύου σύνδεσης φυσικού αερίου σύμφωνα με Ε.Π.Α. από 
χαλυβδοσωλήνα 4" (ΕΝ10255), μαζί με λοιπά εξαρτήματα (55m περίπου) 

- Αντικατάσταση καυστήρα πετρελαίου με νέο φυσικού αερίου τύπου Β23 
υπερπίεσης ισχύος 668.6kW, παροχής 64.64m3/h,  

- Αντικατάσταση μεταλλικών σωληνώσεων ψυχρού/θερμού νερού (μήκους 
περίπου 350m) με νέες πλαστικές και μόνωση αυτών 

- Αντικατάσταση split units με νέα αποδοτικότερα 
- Αντικατάσταση αντλιών θέρμανσης/ψύξης με νέες τεχνολογίας inverter (με 

ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών).  
- Εγκατάσταση 8 ανεμιστήρων οροφής στο κεντρικό Αίθριο του ΓΑΙΑ 
- Τοποθέτηση αεροκουρτίνων (1.5m) με ηλεκτρική αντίσταση στις κεντρικές 

εισόδους του κτιρίου 
- Εγκατάσταση δικτύου εξαερισμού στο χώρο του υποσταθμού 

Ζεστό Νερό Χρήσης Θα χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά η εγκατάσταση ηλιοθερμίας 
(καλοκαίρι) ενώ το χειμώνα, και σε απουσία ήλιου, ο λέβητας φυσικού αερίου 
(προθέρμανση) και ο κεντρικός ηλεκτρικός θερμαντήρας. 

 

Φωτισμός 

 Κτίριο ΓΑΙΑ Κτίριο ΜΓΦΙ 

Παρούσα κατάσταση 

Εξοπλισμός εσωτερικού 
/εξωτερικού φωτισμού 

Κυρίως τύπου φθορισμού Κυρίως τύπου φθορισμού και πυρακτώσεως 

Πίνακας λαμπτήρων (συνολικά) 

Εσωτερικοί χώροι 

ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘ ΙΣΧΎΣ (W) 

SPOT 50W-GU5,3 12V 164 55 

PL 2X26W 386 30 

ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18W 724 20 

ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 36W 582 42 

ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 58W 150 67 

SPOT OPOFHS 75W 188 75 

AR111 75W 30 75 
 

Εξωτερικοί χώροι 

Χώρος ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘ ΙΣΧΎΣ (W) 

ΙΣΤΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ OSRAM HQI 2 1X70 

HALL ΕΙΣΟΔΟΥ OSRAM HQI 6 1Χ70 

ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΕΣ ΣΤΙΣ ΚΟΛΩΝΕΣ OSRAM HQI 4 1Χ70 

ΟΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ OSRAM HQI 23 1Χ70 

ΡΑΜΠΕΣ HALOPAR 30 28 1X75 

ΣΦΑΙΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ OSRAM 12V/50W DICHROIC 14 1X50 

ΟΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣ CAFÉ HALOPAR 30 12 1X75 
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ΔΕΝΤΡΑ OSRAM HQI 7 1Χ70 

ΣΚΙΑΣΤΡΑ CAFÉ OSRAM 12V/50W DICHROIC 16 1X50 

ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ OSRAM HQI 7 1Χ70 
  

Προτεινόμενη κατάσταση  

Εξοπλισμός εσωτερικού 
/εξωτερικού φωτισμού 

Αντικατάσταση εξοπλισμού με φωτισμό τεχνολογίας LED. Ενδεικτικά παρατίθεται παρακάτω πίνακας με τον αριθμό και την ισχύ των υπαρχόντων λαμπτήρων 
στους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς χώρους και συγκεκριμένων τύπων LED με τα οποία προτείνεται να αντικατασταθούν, καθώς και η αντίστοιχη ισχύς. 

Υποστηρικτικός εξοπλισμός Η αντικατάσταση λαμπτήρων με LED εκτιμάται πως θα επηρεάσει την ποιότητα ισχύος της εγκατάστασης. Για το λόγο αυτό θα αντικατασταθούν τα φίλτρα 
αρμονικών (πυκνωτές) στο υφιστάμενο κύκλωμα αντιστάθμισης σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις που θα δημιουργηθούν.  

Σύστημα Αυτοματισμού 

 Κτίριο ΓΑΙΑ Κτίριο ΜΓΦΙ 

Παρούσα κατάσταση 

 Το υφιστάμενο σύστημα αυτοματισμού BMS σχετίζεται με την παρακολούθηση 
της λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων και τη βελτιστοποίηση της χρήσης 
των διαφόρων συστημάτων (κλιματισμού, θέρμανσης, φωτισμού). 

Δεν υφίσταται σύστημα αυτοματισμού  

Προτεινόμενη κατάσταση  

 Αναβάθμιση του συστήματος BMS και επέκτασή του και στο παλαιό μουσείο ΜΓΦΙ, που περιλαμβάνει: Αύξηση σημείων ελέγχου με νέα σημεία τα οποία 
εξυπηρετούν την υλοποίηση τεχνικών εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης συνθηκών άνεσης,  νέο λογισμικό κεντρικής διαχείρισης και ψηφιακοί ελεγκτές, 
νέα περιφερειακά υλικά (θερμοστοιχεία, κινητήρες και βάνες ελέγχου κτλ.).   

- . 
Φορτιστές Ηλεκτρικών Οχημάτων 

 Κτίριο ΓΑΙΑ Κτίριο ΜΓΦΙ 

Παρούσα κατάσταση 

 Δεν υπάρχουν εγκατεστημένοι φορτιστές ηλ. Οχημάτων στην παρούσα κατάσταση 

Προτεινόμενη κατάσταση  

 Εγκατάσταση πέντε (5) σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών/υβριδικών οχημάτων κανονικής ισχύος στον υπόγειο χώρο στάθμευσης του ιδρύματος. Έκαστος σταθμός  
θα έχει ισχύ 22kW (σύνολο 110kW). Η τοποθέτηση των σταθμών θα γίνει επιτοίχια.  

 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 
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 Κτίριο ΓΑΙΑ Κτίριο ΜΓΦΙ 

Παρούσα κατάσταση 

Κλιματισμός (Θέρμανση–Ψύξη) 
και Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ) 

Σύστημα αποθήκευσης θερμότητας και πιο συγκεκριμένα δεξαμενής 
αποθήκευσης πάγου 

Δεν υφίσταται σύστημα ΑΠΕ για την κάλυψη αναγκών κλιματισμού του 
κτιρίου 

Παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας 

Δεν υφίσταται σύστημα ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Δεν υφίσταται σύστημα ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

Προτεινόμενη κατάσταση  

Κλιματισμός (Θέρμανση–Ψύξη) 
και Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ) 

Το προτεινόμενο σύστημα κλιματισμού/θέρμανσης θα είναι ένα συνδυασμένο 
μηχανολογικό σύστημα το οποίο θα κάνει χρήση ηλιοθερμίας/γεωθερμίας 
χρησιμοποιώντας: 

- Ψύκτη απορρόφησης 100kW και πύργος ψύξεως νερού εξαναγκασμένου 
ελκυσμού, ψυκτικής απόδοσης 300 kW για κλιματισμό/ θέρμανση 

- Ηλιοθερμικούς συλλέκτες κενού για τροφοδότηση του ψύκτη 
απορρόφησης.  

- Εγκατάσταση κατακόρυφων γεωεναλλακτών σε γεωτρήσεις βάθους έως 
120μ. 

- Υδρόψυκτη αντλία θερμότητας για χρήση σε σύστημα γεωθερμίας  
- Δοχεία αδρανείας και διαστολής για την εύρυθμη λειτουργία του 

συστήματος και αποθήκευση ενέργειας 
- Αντλίες για την κυκλοφορία του ζεστού νερού από τους ηλιοθερμικούς 

συλλέκτες 
 

 

Παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας 

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού της τάξης των 55 kW (κατά προσέγγιση), ο οποίος θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια προς κατανάλωση στα κτήρια ΓΑΙΑ-
ΜΓΦΙ. Ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα εγκατασταθεί στο δώμα του κτηρίου ΓΑΙΑ καθώς και στις επικλινείς μεταλλικές επιφάνειες (οροφές) στη ΝΔ και ΝΑ όψη 
του κτηρίου ΓΑΙΑ.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Σχέδιο Σύμβασης -  

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ .......................................................... € με ΦΠΑ 

 

 

Στην Αθήνα σήμερα, ...............................  αφενός μεταξύ 

1. του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, το οποίο έχει νομίμως συσταθεί ως Ίδρυμα Ιδιωτικού Δικαίου, έχει την έδρα 
του επί της οδού Λεβίδου 13 - Κηφισιά 14562, εκπροσωπείται από την Πρόεδρο κ. Φαλή Βογιατζάκη σύμφωνα με το από 
………..Πρακτικό του Δ.Σ. (Αρ. Συνεδρ………  Θέμα …….) και στο εξής θα αποκαλείται το «ΜΓΦΙ», και αφετέρου  

2. Της « .................................. » με έδρα ................................. , ΑΦΜ  ................................ που ανήκει στη 
 , 

νομίμως εκπροσωπούμενης από .................................................., κάτοχος του υπ' αριθ .......................................ΑΔΤ και 
ΑΦΜ 

 ................. της ΔΟΥ .........................., καλούμενης εφεξής ως "Ανάδοχος". 

 

Λαμβάνοντας από κοινού υπόψη: 

1. το Π. Δ/γμα της 19.9.2002 (ΦΕΚ 1220 Β) «Έγκριση τροποποίησης και κωδικοποίησης των διατάξεων του οργανισμού του 
ιδρύματος “Μουσείον Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας” που κυρώθηκε με το αριθμ. 2/10.12.1964 Β. Δ/γμα (ΦΕΚ 1Α) και 
τροποποιήθηκε με το αριθμ. 430/13.5.1977 Π.Δ/μα (ΦΕΚ 132 Α)», 

2. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ 
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

3. του ν. 4608/2019 - ΦΕΚ 66/Α/25-4-2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και 
άλλες διατάξεις» 

4. του ν. 4609/2019 - ΦΕΚ 67/Α/3-5-2019 «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, 
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» 

5. του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και 
άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

6. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών 
του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις 
διατάξεις του άρθρου 1,   

7. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΚΕΝΤΡΟ  ΓΑΙΑ 
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8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

9. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

10. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 
13 έως 15, 

11. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

12. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

13. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

14. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά 
ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 
της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Τον Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α’/19-02-2013) 
“Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις”, 

15. τον Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α’/09-11-2015) για την ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση 
των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, 

16. την Απόφαση με αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ178581/30-06-17, που αφορά την Έγκριση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης 
Κτιρίων [ΦΕΚ 2367/Β΄/12-07-2017], 

17. την υπ' αριθ. ΔΕΠΕΑ/οικ.182365/17–10–2017 (4003/Β’/17–11–2017) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας, που αφορά την έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων, όπως 
ισχύει (ΦΕΚ 4108/Β’/23–11–2017), 

18. την Απόφαση με αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.175067/19-4-2017 «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από 
αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το 
άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει», 

19. το άρθρο 11 του Ν.4355/2015 με το οποίο προστέθηκε η παράγραφος 4 στο άρθρο 10 του Ν.3028/2002 περί Προστασίας 
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 

20. την με αριθμ. πρωτ. 107846/13-10-2020 (ΑΔΑ Ω0ΞΗ46ΜΤΛΡ-Ψ46) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση των 
ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2014-2020». 

21. την με α.π. 50781/21-05-2020 (ΕΥΔ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4398/25-05-2020) γνώμη της ΕΥΚΕ/ΕΑΣ για το σχέδιο της 
Πρόσκλησης.14.6iv.33.33.2, 

22. την με α.π. ΕΥΔ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4366/22-05-2020 γνώμη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ – Τομέας Περιβάλλοντος για το 
σχέδιο της Πρόσκλησης 14.6iv.33.33.2, 

23. την με αριθ. πρωτ. οικ 5294/ 22 – 6- 2020 Πρόσκληση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στον άξονα προτεραιότητας 14, κωδικός 
πρόσκλησης 14.6iv.33.33.2 (α/α ΟΠΣ 4319, ΑΔΑ: 6DVM46MTLP-I94) όπως ισχύει, 

24. το με ID 107595 Τεχνικό Δελτίο Πράξης και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα του Δικαιούχου της «ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ», προς την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την ένταξη της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» με Κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5069222 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, 

25. την Απόφαση Ένταξης της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ με Α. Π.: οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 10087/19-11-2020 και θέμα: Ένταξη της 
Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» με Κωδικό 
ΟΠΣ 5069222 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», 

26. την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ του αιτήματος χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» (ΑΔΑΜ: 20REQ007861032), 
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27. την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5069222 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών (ΑΔΑΜ: 20REQ007861331), 

28. την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΓΦΙ σχετικά με την έγκριση της Διακήρυξης (ΑΔΑΜ ………….) 
Συνεδρίαση  υπ’ αριθμ. 778, Θέμα 2ο  της 22/2/2020, 

29. τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ………….) και οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση αυτών. 

 

Συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

 

‘Αρθρο 1. Αντικείμενο του έργου  

Η παρούσα σύμβαση αφορά στην παροχή υπηρεσιών ενεργειακού συμβούλου στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 2 
«Υπηρεσίες Συμβούλου για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των κτιρίων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας» της 
πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» με κωδικό  
MIS 5069222, ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-
2020», και πιο συγκεκριμένα:           

1. Έκδοση αρχικού ΠΕΑ. Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για το ΜΓΦΙ προ της υλοποίησης των παρεμβάσεων. 

2. Παροχή υποστήριξης στην Τεχνική Υπηρεσία (ΤΥ) του ΜΓΦΙ και υποβολή έκθεσης στην οποία θα ενσωματώνονται θέματα 
επίτευξης ενεργειακών δεικτών και ο βέλτιστος τρόπος εφαρμογής ενεργειακών απαιτήσεων για τις προτεινόμενες 
παρεμβάσεις, που πρέπει να ληφθούν υπόψη από την ΤΥ του ΜΓΦΙ κατά τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης.  

3. Υποστήριξη ορθής υλοποίησης: Βοήθεια στην ορθή υλοποίηση των ενεργειακών αναβαθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης 
της παρακολούθησης τήρησης των απαιτήσεων των αναγκαίων προδιαγραφών και χρονοδιαγραμμάτων.   

4. Υποστήριξη του συστήματος διοίκησης και διαχείρισης του έργου σε ενεργειακά θέματα και πιο συγκεκριμένα στην 
σύνταξη κατάλληλων δεικτών και την παρακολούθηση προόδου. 

5. Έκδοση τελικού ΠΕΑ. Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για το ΜΓΦΙ μετά το πέρας της υλοποίησης των 
παρεμβάσεων. 

 

Άρθρο 2.  Ομάδα Έργου 

Τα στελέχη του Αναδόχου που θα χρησιμοποιηθούν κατά την υλοποίηση του έργου, θα αποτελούνται από: 

1. Τον/την  Υπεύθυνο Έργου (ΥΕ), ο οποίος θα ηγηθεί της ομάδας έργου και θα έχει τη συνολική ευθύνη των εργασιών 

2. Την Ομάδα Έργου, η οποία σε συνεργασία με τον/την ΥΕ υποστηρίζει όλες τις δράσεις 

Σημειώνονται κατ' ελάχιστον ως απαιτήσεις για την απασχόληση της Ομάδας Έργου οι κάτωθι: 

Απαιτήσεις για τα προσόντα και την εμπειρία της Ομάδας Έργου 

Το στέλεχος του Αναδόχου που θα αναλάβει τον ρόλο του Υπεύθυνου Έργου (ΥΕ) θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα 
προσόντα και εμπειρίες, επαρκώς αποδεικνυόμενα: 

 Τίτλο σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ με κατ’ ελάχιστον 15ετή επαγγελματική εμπειρία.  

 Να είναι Πιστοποιημένος (Πιστοποίηση από το ΤΕΕ) Ενεργειακός Ελεγκτής Γ΄ εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ενεργειακών 
Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με εμπειρία στη διενέργεια ενεργειακών ελέγχων σε κτίρια του 
τριτογενούς τομέα  (τουλάχιστον 3 συνολικά επιφάνειας μεγαλύτερης των 7.000 m²).  

 Να έχει διατελέσει υπεύθυνος έργου και επικεφαλής ομάδας σε τουλάχιστον 3 έργα σχετιζόμενα με εξοικονόμηση 
ενέργειας. 

Οι δυο (2) Εμπειρογνώμονες - μέλη της Ομάδας Έργου (Ο.Ε.) θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα και 
εμπειρίες, επαρκώς αποδεικνυόμενα: 

Έναν ενεργειακό επιθεωρητή με τίτλο σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ που να είναι Πιστοποιημένος (Πιστοποίηση από το ΤΕΕ) 
Ενεργειακός Επιθεωρητής κάτοχος άδειας Γ΄ τάξης (και των τριών κατηγοριών (α) κτιρίου, (β) συστημάτων θέρμανσης 
και (γ) συστημάτων κλιματισμού), εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του Υπουργείου 
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Περιβάλλοντος και Ενέργειας με εμπειρία στη διενέργεια επιθεωρήσεων κτιρίων, και στην έκδοση Πιστοποιητικών 
Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) για κτίρια του τριτογενούς τομέα επιφάνειας μεγαλύτερης των 7.000 m².  

Τουλάχιστον ένα  τεχνικό εμπειρογνώμονα που να διαθέτει  κατ΄ ελάχιστον τριετή (3-ετή) επαγγελματική εμπειρία 
σε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια ή/και ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.  

Η Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση που διαπιστώσει αδυναμία συγκεκριμένων στελεχών της Ομάδας Έργου να ανταποκριθούν 
επιτυχώς στον προβλεπόμενο ρόλο και στις απαιτήσεις του έργου που ανέλαβαν, μπορεί να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους 
από άλλα στελέχη που θα τεθούν και πάλι υπό την έγκρισή της. Η μη ανταπόκριση και των νέων στελεχών στις απαιτήσεις του έργου 
και η απόρριψή τους από την Αναθέτουσα, σε οποιονδήποτε χρόνο, συνεπάγεται την εκ νέου άμεση αντικατάστασή τους από τον 
Ανάδοχο. 

 

Άρθρο 3. Παραδοτέα 

Παραδοτέο Π1. Αρχικό ΠΕΑ  

Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα αναλάβει τη έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για όλα τα κτίρια του ΜΓΦΙ το οποίο θα 
αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση και θα εμπεριέχει προτάσεις για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 

Παραδοτέο Π2. Έκθεση εφαρμογής ενεργειακών απαιτήσεων . 

Ο Ενεργειακός  Σύμβουλος θα παραδώσει έκθεση στην Τεχνική Υπηρεσία (ΤΥ) του ΜΓΦΙ στην οποία θα ενσωματώνονται θέματα 
επίτευξης ενεργειακών δεικτών και ο βέλτιστος τρόπος εφαρμογής ενεργειακών απαιτήσεων για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, 
που πρέπει να ληφθούν υπόψη από την ΤΥ του ΜΓΦΙ κατά τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης. 

Παραδοτέο Π3. Δείκτες παρακολούθησης 

Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα ετοιμάσει σειρά δεικτών παρακολούθησης ενεργειακών δεδομένων, οι οποίο θα βασίζονται και σε 
καταμετρήσεις από το σύστημα BMS που θα εγκατασταθεί και θα έχουν σκοπό να καταδείξουν την κατανάλωση ενέργειας σε 
διακριτά κέντρα κόστους. 

Παραδοτέο Π4. Εξαμηνιαίες εκθέσεις παρακολούθησης  

Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα συντάσσει εκθέσεις προόδου του Υποέργου 1 ανά εξάμηνο, οι οποίες θα αποτυπώνουν την εξέλιξη 
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου και τις τυχόν προβλεπόμενες καθυστερήσεις του. Οι εκθέσεις αυτές θα 
περιλαμβάνουν και τις εκάστοτε : 

 εκθέσεις γνωμοδότησης επι διευκρινιστικών ερωτήσεων - ενστάσεων- προσφυγών – άλλων δικονομικών μέσων 
υποψηφίων αναδόχων ή αναδόχων κατά τη διαγωνιστική διαδικασία και υλοποίησης της Σύμβασης του ΥΕ 1 της Πράξης  

 εκθέσεις ελέγχου μετά από συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαγωνισμού του ΥΕ1 στις οποίες θα παρευρίσκεται. 

Παραδοτέο Π5. Τελική Έκθεση Αναφοράς προόδου  

Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα ετοιμάσει τελική έκθεση αναφοράς προόδου μετά το πέρας των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης, 
όπου θα επαληθεύεται η ορθή τήρηση των προδιαγραφών . 

Παραδοτέο Π6.  ΠΕΑ μετά την εκτέλεση των παρεμβάσεων 

Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα αναλάβει τη έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για όλα τα κτίρια του ΜΓΦΙ μετά το πέρας 
των παρεμβάσεων του ΥΕ1.  

Η υποβολή των ανωτέρω παραδοτέων θα πραγματοποιείται σε τρία αντίτυπα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και σύμφωνα με 
τους κανόνες δημοσιότητας του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. 

Η διαδικασία της παραλαβής και παρακολούθησης των παραδοτέων της σύμβασης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 6.2 
της σχετικής διακήρυξης. 

 

Άρθρο 4.  Διάρκεια - Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της υπηρεσίας 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Για την υποβολή των παραδοτέων 
ορίζονται τμηματικές /ενδιάμεσες προθεσμίες ως ακολούθως: 
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Παραδοτέο 1: 3 μήνες μετά την έναρξη του έργου   

Παραδοτέο 2: 2 μήνες μετά την έναρξη του έργου   

Παραδοτέο 3: 4 μήνες μετά την έναρξη του έργου   

Παραδοτέο 4:  ανα 6 μήνες, μετά την δημοπράτηση του Υποέργου  1 

Παραδοτέο 5:  εως 2 μήνες μετά την λήξη του Υποέργου  1 

Παραδοτέο 6:  εως 2 μήνες μετά την λήξη του Υποέργου  1 

 

Άρθρο 5. Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της παρούσας δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι έχει πλήρη γνώση του συνόλου των συνθηκών εκτέλεσης 
του αντικειμένου της σύμβασης και ότι αναλαμβάνει την εκτέλεσή της, θεωρώντας το τίμημα επαρκές, νόμιμο και αληθινό για την 
εκτέλεσή του. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει οποιονδήποτε εξοπλισμό χρειαστεί για την εκτέλεση των υποχρεώσεών του. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο, σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στην παρούσα σύμβαση, στα αναφερόμενα και στους όρους στην με αρ. πρωτ ........................................................  

διακήρυξη και στην υποβληθείσα προσφορά του με αρ. πρωτ ..................................................  

Ο Ανάδοχος εγγυάται για 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 του έργου, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της αρμόδιας Υπηρεσίας ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτόν προσώπων. Σε περίπτωση 
που διαπιστωθεί αδυναμία συγκεκριμένων στελεχών της Ομάδας Έργου να επιτελέσουν επιτυχώς τον προβλεπόμενο ρόλο τους, η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να 
προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της 
αναθέτουσας αρχής. 

Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από το Νόμο και σε σχέση με 
οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από το προσωπικό του, που θα ασχοληθεί ή θα παράσχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με 
την παρούσα Σύμβαση. 

Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλήψεις, που θα μπορούσαν να έχουν 
αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του Εργοδότη. 

Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε αρμοδιότητες, και ευθύνες, που απορρέουν από την παρούσα. 

Καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την αναθέτουσα αρχή και να λαμβάνει υπόψη 
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση του έργου. 

 

Άρθρο 6.  Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής 

Η αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει να παραδώσει στον ανάδοχο το διαθέσιμο πληροφοριακό υλικό, που διαθέτει και θεωρεί 
χρήσιμο για την εκτέλεση του Έργου. Υποχρεούται επίσης να απαντήσει εγγράφως στα κοινοποιούμενα ερωτήματα του Αναδόχου, 
που αφορούν στις ενέργειες, στις οποίες θα προβεί ο Ανάδοχος προκειμένου να υλοποιήσει όλες τις υπηρεσίες που συνιστούν 
φυσικό αντικείμενο της παρούσας. 

 

Άρθρο 7. Προϋπολογισμός 

Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στις  ...................................... χιλιάδες ...............  ευρώ ( ............ €) συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24 % [προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  ................................................. ευρώ( ............. €), ΦΠΑ:  ................. και βαρύνει την 

Πράξη: ««ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 
5069222 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 
2020ΣΕ27510108) 

Στην αμοιβή συμπεριλαμβάνεται κάθε είδος δαπάνης του αναδόχου για τις αναφερόμενες υπηρεσίες του έργου. 
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Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της παρούσας δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι έχει πλήρη γνώση του συνόλου των συνθηκών εκτέλεσης 
του αντικειμένου της σύμβασης και ότι αναλαμβάνει την εκτέλεσή της, θεωρώντας το τίμημα επαρκές, νόμιμο και αληθινό για την 
εκτέλεσή του. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει οποιονδήποτε εξοπλισμό χρειαστεί για την εκτέλεση των υποχρεώσεών του. 

 

Άρθρο 8.  Όροι πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά με την ολοκλήρωση των παραδοτέων και μετά την έκδοση πρακτικού παραλαβής 
από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά, με την παραλαβή των 
παραδοτέων ως εξής: 

 

Παραδοτέο Ποσοστό επί του συμβατικού 
τιμήματος 

Παραδοτέο Π1. Αρχικό ΠΕΑ  

Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα αναλάβει τη έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για όλα 
τα κτίρια του ΜΓΦΙ το οποίο θα αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση και θα εμπεριέχει 
προτάσεις για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 

10% 

Παραδοτέο Π2. Έκθεση εφαρμογής ενεργειακών απαιτήσεων . 

Ο Ενεργειακός  Σύμβουλος θα παραδώσει έκθεση στην Τεχνική Υπηρεσία (ΤΥ) του ΜΓΦΙ στην 
οποία θα ενσωματώνονται θέματα επίτευξης ενεργειακών δεικτών και ο βέλτιστος τρόπος 
εφαρμογής ενεργειακών απαιτήσεων για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, που πρέπει να ληφθούν 
υπόψη από την ΤΥ του ΜΓΦΙ κατά τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης. 

20% 

Παραδοτέο Π3. Δείκτες παρακολούθησης 

Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα ετοιμάσει σειρά δεικτών παρακολούθησης ενεργειακών 
δεδομένων, οι οποίο θα βασίζονται και σε καταμετρήσεις από το σύστημα BMS που θα 
εγκατασταθεί και θα έχουν σκοπό να καταδείξουν την κατανάλωση ενέργειας σε διακριτά κέντρα 
κόστους. 

10% 

Παραδοτέο Π4. Εξαμηνιαίες εκθέσεις παρακολούθησης  

Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα συντάσσει εκθέσεις προόδου του Υποέργου 1 ανά εξάμηνο, οι 
οποίες θα αποτυπώνουν την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου και τις 
τυχόν προβλεπόμενες καθυστερήσεις του . Οι εκθέσεις αυτές θα περιλαμβάνουν και τις εκάστοτε: 

 εκθέσεις γνωμοδότησης επι διευκρινιστικών ερωτήσεων - ενστάσεων- προσφυγών – 
άλλων δικονομικών μέσων υποψηφίων αναδόχων ή αναδόχων κατά τη διαγωνιστική 
διαδικασία και υλοποίησης της Σύμβασης του ΥΕ 1 της Πράξης  

 εκθέσεις ελέγχου μετά από συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαγωνισμού του ΥΕ1 στις 
οποίες θα παρευρίσκεται. 

3 x 15%  

Παραδοτέο Π5. Τελική Έκθεση Αναφοράς προόδου  

Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα ετοιμάσει τελική έκθεση αναφοράς προόδου μετά το πέρας των 
εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης, όπου θα επαληθεύεται η ορθή τήρηση των προδιαγραφών . 

10% 

Παραδοτέο Π6.  ΠΕΑ μετά την εκτέλεση των παρεμβάσεων 

Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα αναλάβει τη έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για όλα 
τα κτίρια του ΜΓΦΙ μετά το πέρας των παρεμβάσεων του ΥΕ1 

5% 

 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Η πληρωμή της αξίας κάθε παροχής υπηρεσίας θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου αφού υπογραφούν τα 
σχετικά πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής του Παραδοτέου που αφορά η πληρωμή. Επίσης θα προσκομίζεται όπως προβλέπεται 
πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
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Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% & 20% υπέρ ΟΓΑ επί του ποσού της 
κράτησης υπέρ Χαρτοσήμου. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του 
καθαρού ποσού. 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε δαπάνη που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του Έργου, κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά, 
κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών και παρακράτηση φόρου οι οποίες κατά νόμο βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα 
γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές 
εγκυκλίους. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει επιπρόσθετη αποζημίωση ή οποιαδήποτε υπαναχώρηση από τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις λόγω μη έγκαιρης καταβολής της συμφωνημένης αμοιβής από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά την οριστική παραλαβή των παραδοτέων από την Επιτροπή Παρακολούθησης και θα 
καταβάλλεται στον Ανάδοχο με κατάθεση των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά όπως αναφέρεται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 9.  Παρακολούθηση και παραλαβή του έργου 

Η παρακολούθηση και παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που συγκροτήθηκε με την 
υπ' αρ. ……… Απόφαση. 

Η Επιτροπή παρακολουθεί το έργο του Αναδόχου και την ορθή εκτέλεση της σύμβασης καθ' όλη τη διάρκειά της, έχει την ευθύνη 
για την παραλαβή των παραδοτέων, ενώ έχει δικαίωμα να ζητά διευκρινίσεις επί των παραδοτέων. Η Επιτροπή εκδίδει πρωτόκολλο 
παραλαβής μετά από κάθε τμηματική παράδοση. Κατά τη λήξη της σύμβασης και μετά την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου η 
Επιτροπή εκδίδει Πρωτόκολλο Ολοκλήρωσης και Οριστικής Παραλαβής του έργου. 

Μέσα στην προθεσμία της οριστικής παραλαβής πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από την Ανάδοχο και τυχόν επιπλέον τροποποιήσεις 
στα παραδοτέα που επιβάλλονται από ανάγκες που πιθανόν ανακύψουν κατά την εξέλιξη του Έργου, εφόσον ζητηθούν τέτοιες 
τροποποιήσεις από την Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Η Επιτροπή, εφόσον διαπιστώσει: 1ον) την εμπρόθεσμη παράδοση 2ον) την ολοκλήρωση του έργου και αφού ελέγξει και 
αναφέρει ρητά τις εκτελεσθείσες εργασίες, την πραγματοποίηση των τυχόν διορθώσεων ή συμπληρώσεων που της αιτήθηκαν για 
την άρση των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν κατά την παραλαβής, εις διπλούν και το διαβιβάζει το ΜΓΦΙ 

 

Άρθρο 10. Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου 

Μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 
σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε το έργο μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δόθηκε σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

α. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος υπερβεί, με αποκλειστική υπαιτιότητά του, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, αυτός 
υποχρεούται σε καταβολή ποινικής ρήτρας, ως ακολούθως: 

• Για υπέρβαση άνω των οκτώ (8) ημερών της προθεσμίας υποβολής του παραδοτέου του Έργου και μέχρι τριάντα (30) 
ημερολογιακές ημέρες, μπορεί να επιβάλλει ισόποση ποινική ρήτρα έως το 10% του συμβατικού τιμήματος. 

• Για υπέρβαση της προθεσμίας υποβολής παραδοτέων του Έργου μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, η 
Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, 
μπορεί να απευθύνει έγγραφη πρόσκληση στον Ανάδοχο να εκπληρώσει όλες τις καθυστερημένες συμβατικές του 
υποχρεώσεις εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τον κηρύσσει 
έκπτωτο με άμεση κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 
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β. Η ποινική ρήτρα μπορεί να εισπραχθεί είτε με παρακράτηση από την αμοιβή του Αναδόχου ή / και με κατάπτωση της 
Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 

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

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το έργο δεν παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος, μπορεί να επιβάλλονται, εκτός της κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής όπως 
περιγράφηκε ανωτέρω, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΠΠΕ, η 
οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος Συντάγματος, αθροιστικά 
ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α. Παράδοση του έργου σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου είτε από τους υπόλοιπους υποψηφίους Αναδόχους που είχαν λάβει 
μέρος στον διαγωνισμό αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του 
δημοσίου ή τυχόν διαφορά που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται 
ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα παράδοση του έργου, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση 
αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση της ΕΠΠΕ, και με βάση τις αρχές 
της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

β. Σε περίπτωση που η υλοποίηση του έργου σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών 
προδιαγραφών της κατακύρωσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του 
διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή 
τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 

Καθυστέρηση παράδοσης έργου με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του Αναδόχου: Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 

 

Άρθρο 11 . Εγγυήσεις 

Κατά την υπογραφή της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αριθμ .................................................. εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης για ποσό ύψους  ............................................................................................................ Ευρώ ίσο με το 5% της 
συνολικής αξίας της σύμβασης άνευ ΦΠΑ. 

Η ανωτέρω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και μπορεί να ζητηθεί η μερική ή ολική κατάπτωση αυτής από την Αναθέτουσα 
αρχή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τις υποδείξεις της Ε.Π.Π.Ε. ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης. Η εγγυητική 
επιστολή θα επιστραφεί στο όργανο που την εξέδωσε, μετά την ολοκλήρωση των όρων της παρούσας σύμβασης, ήτοι μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων και των δύο (2) 
μερών της παρούσας. 

 

Άρθρο 12. Τροποποίηση όρων της Σύμβασης 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα 
με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της ΕΠΠΕ. 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 
50% της διάρκειας 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. 

 

Άρθρο 13 

13.1 Καταγγελία - ευθύνη 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, μετά από εισήγηση της ΕΠΠΕ να καταγγείλει εγγράφως καθ' οιονδήποτε χρόνο την παρούσα Σύμβαση, 
εφόσον ο Ανάδοχος υπαιτίως παραβεί οποιαδήποτε από τις συμβατικές του Υποχρεώσεις, θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών και 
δεν άρει την παράβαση αυτή εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίησή του από την ΕΠΠΕ. Για τα 
θέματα κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στον ν. 
4412/2016. 
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Η αναθέτουσα αρχή δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη υποστεί ο Ανάδοχος από την 
καταγγελία της Σύμβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 

Η έγγραφη καταγγελία της Σύμβασης δεν επηρεάζει δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών, που προϋπήρχαν της καταγγελίας και 
δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από ευθύνες και υποχρεώσεις, που απορρέουν από τη Σύμβαση ή το Νόμο σε σχέση με συμβατικές 
εργασίες, που έχουν εκτελεστεί πριν την έγγραφη καταγγελία. 

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης ζημίας της αναθέτουσας αρχής, ο Ανάδοχος οφείλει να επιστρέψει στην αναθέτουσα αρχή την 
αμοιβή που θα του έχει τυχόν καταβληθεί πλέον το ποσό από την κατάπτωση της κατατεθειμένης εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης. 

13.2 Καταγγελία - Λύση σύμβασης 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβιάσει οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι συμφωνούνται όλοι ως 
ουσιώδεις και η παραβίαση αυτή δεν είναι εφικτό από τη φύση της ή/ και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας να αποκατασταθεί, 
καθώς επίσης και σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις τελικές υποδείξεις, οι οποίες δε θα αφορούν στο 
επιστημονικό ελεγκτικό έργο των ελεγκτών του Αναδόχου, της Επιτροπής του άρθρου 4 της παρούσας εντός ταχθέντος χρονικού 
διαστήματος, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο και να απαιτήσει από αυτόν την αποκατάσταση κάθε 
άμεσης ή έμμεσης, θετικής ή αποθετικής, υλικής ή ηθικής ζημίας της. 

Η απόφαση περί εκπτώσεως θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της. 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να προβεί σε μονομερή λύση της παρούσας σύμβασης με έγγραφη καταγγελία, οποτεδήποτε, 
πριν τη λήξη της συμβατικής διάρκειας του έργου, νομίμως κοινοποιούμενη προς τον Ανάδοχο προ δεκαπέντε (15) ημερών. Τα 
αποτελέσματα δε αυτής της καταγγελίας επέρχονται μετά την πάροδο του ως άνω χρονικού διαστήματος. Η παρούσα σύμβαση 
λύεται αζημίως και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, η δε συμβατική υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο 
περιορίζεται στην καταβολή μόνο του μέρους της αμοιβής, που αντιστοιχεί στις μέχρι την ημέρα κατά την οποία επέρχονται τα 
αποτελέσματα της καταγγελίας παρασχεθείσες από αυτόν υπηρεσίες και εκτελεσθείσες εργασίες, απαλλασσόμενης της 
Αναθέτουσας Αρχής της υποχρέωσης καταβολής του υπολοίπου της αμοιβής του Αναδόχου, το οποίο δεν κατέστη έως τότε 
απαιτητό. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως την παρούσα σύμβαση, χωρίς την τήρηση προθεσμίας, με 
απλή έγγραφη ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο, εάν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αυτός κηρυχθεί σε 
κατάσταση πτώχευσης ή τεθεί υπό εκκαθάριση ή καθεστώς διαχείρισης των πιστωτών του. 

Στην περίπτωση που συντρέξει σπουδαίος λόγος για το Ελληνικό Δημόσιο ή γεγονός ανωτέρας βίας, η σύμβαση λύεται με την 
κοινοποίηση έγγραφης δήλωσης της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο. 

Σε περίπτωση λύσης/λήξης της σύμβασης, λόγω καταγγελίας ή άλλως ο Ανάδοχος δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης, 
παρά μόνο την αμοιβή του για τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί και παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή κατά τους όρους 
της παρούσας και μόνο για το μέχρι την λύση ή καταγγελία της σύμβασης χρονικό διάστημα 

 

Άρθρο 14.  Κυριότητα /Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας/ Εχεμύθεια 

Το σύνολο του υλικού που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον ανάδοχο σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης, είναι εμπιστευτικό και ανήκει στην ιδιοκτησία της αναθέτουσας αρχής. Ο ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει 
την εκτέλεση της σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην αναθέτουσα αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά περίπτωση 
και μετά από σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να 
τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της 
αναθέτουσας αρχής. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει διαδικασίες που θα διασφαλίσουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την 
αποφυγή παραποίησης στοιχείων που καταχωρούνται στη βάση δεδομένων του κεντρικού συστήματος υποστήριξης. Ακόμη, το 
σύστημα θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 
2016/679, καθώς και με την ισχύουσα νομοθεσία περί ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και προσωπικών δεδομένων. 

Σε ότι αφορά τις Υποχρεώσεις Εμπιστευτικότητας, ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια  της 
αναθέτουσας αρχής, εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ούτε 
κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση. Υποχρεούται δε να μεριμνά 
ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση 
αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση της 
βλάβης ή ζημίας και την αποζήτηση της στρεφόμενη κατ' ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, εναντίον του Αναδόχου και κάθε 
υπαίτιου ή υπόχρεου προς αποζημίωση. 
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Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει 
εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), 
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν 
σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

Ο ανάδοχος δεν δύναται να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην αναθέτουσα αρχή. 
Δεν δεσμεύει δε την αναθέτουσα αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδειά της. 

 

Άρθρο 15.  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση του έργου να εφαρμόσει διαδικασίες που θα διασφαλίσουν την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων και να συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 
(ΕΕ) 2016/679, καθώς και με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. 

Οι Πληροφορίες, οι οποίες θα τύχουν οποιασδήποτε μορφής επεξεργασία από τον Ανάδοχο και τους εργαζόμενους αυτού και 
ενδέχεται να περιέχουν και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (απλά ή ευαίσθητα) θα περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην 
έκταση και τον σκοπό που επιβάλλει το αντικείμενο της, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παρούσα Σύμβαση και τη σχετική 
Διακήρυξη, και οφείλει να παράσχει ο Ανάδοχος. 

Κάθε μορφή επεξεργασίας θα εκτελείται σύμφωνα με τους όρους και συμφωνίες της παρούσας, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία, τις τυχόν Αποφάσεις ή Γνωμοδοτήσεις της Αρμόδιας Εποπτικής Αρχής (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα - ΑΠΔΠΧ) η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις οδηγίες της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

Τα αρχεία που δημιουργούνται με την συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των Πληροφοριών που ενδέχεται να περιέχουν και 
προσωπικά δεδομένα, και γενικότερα όλων των ανάλογων μορφών αρχείων και πληροφοριών της Αναθέτουσας Αρχής, από τον 
Ανάδοχο, ανήκουν κατ' αποκλειστικότητα στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει και εγγυάται στην Αναθέτουσα Αρχή ότι 
θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των Πληροφοριών που ενδέχεται να περιέχουν 
και προσωπικά δεδομένα, και γενικότερα όλων των ανάλογων μορφών αρχείων και πληροφοριών της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς 
και για την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση και κάθε άλλη 
μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, στο πλαίσιο των καθηκόντων του που πηγάζουν από την παρούσα. 

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται δυνάμει της παρούσας ότι δεν θα διαβιβάσει ή/και κοινολογήσει τις Πληροφορίες της Αναθέτουσας Αρχής 
(που ενδέχεται να περιέχουν και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) που τεθούν υπόψη του κατά της εκτέλεση των καθηκόντων 
του σε κανέναν τρίτο και δεν θα διασυνδέσει τις Πληροφορίες αυτές και γενικότερα όλα τα ανάλογων μορφών αρχεία και 
πληροφορίες της Αναθέτουσας Αρχής, με αρχεία άλλων εταιριών. Οι υποχρεώσεις της παραγράφου αυτής βαρύνουν τον Ανάδοχο 
και τυχόν ανάθεσης εκτέλεσης τμήματος ή του συνόλου της παρούσας σε υπεργολάβο τρίτο, όπως αναλυτικά ρυθμίζεται αυτό σε 
άλλα άρθρα της παρούσας Σύμβασης και της σχετικής Διακήρυξης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να υπογράψει με τον Ανάδοχο «Συμφωνητικό για την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα», όπου θα εξειδικεύονται αναλυτικά οι ρόλοι και οι ευθύνες των συμβαλλόμενων μερών καθώς και οι 
ευθύνες και οι ειδικότεροι όροι σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το αντικείμενο της 
παρούσας Σύμβασης και της σχετικής Διακήρυξης. 

 

Άρθρο 16. Εκχώρηση 

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη Σύμβαση ή μέρος της, ή υποχρέωση απορρέει 
από αυτή. 

Άρθρο 17.  Ανωτέρα Βία 

Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του, αν η παράλειψη 
αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς. 

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του, σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη 
παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 
αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος τους Αναδόχου 
διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 

 

Άρθρο 18.  Λοιποί Όροι 
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Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της και από τα δύο μέρη. 

Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συμπληρωματικά σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα στη με αρ. πρωτ .................... Διακήρυξη και στη με αρ. πρωτ ................... απόφαση κατακύρωσης. 

 

Άρθρο 19. Επίλυση Διαφορών 

Για την επίλυση των τυχόν διαφορών που θα προκύψουν μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, έχουν εφαρμογή οι 
διατάξεις του Ν 4412/2016 όπως ισχύει. 

Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών σχετικά με την ερμηνεία και εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης επιλύεται από τα αρμόδια 
Δικαστήρια των Αθηνών. 

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε νόμιμα από τους 
συμβαλλόμενους. 

Από τα τρία (3) όμοια αντίτυπα της σύμβασης αυτής τα δύο κατατέθηκαν στη Μονάδα Β' της Αναθέτουσας Αρχής - Επιτελική Δομή 
ΕΣΠΑ Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το τρίτο έλαβε ο Ανάδοχος. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ         ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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