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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Ο.ΕΠ.ΕΚ)
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Α.Π. 1698

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για το έργο 
Μεταφορά Υλικοτεχνικού Εξοπλισμού με κριτήριο κατακύρωσης την 

χαμηλότερη τιμή.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 12/12/2011, ώρα 14.00 μ.μ. 

στα γραφεία του ΟΕΠΕΚ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Αντικείμενο της Πρόσκλησης είναι η επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει το έργο της 
μεταφοράς της υλικοτεχνικής υποδομής του Ο.ΕΠ.ΕΚ :

-από το κτίριο που στεγάζεται και το οποίο ευρίσκεται επί της Τρίτης Σεπτεμβρίου 42, 
3 όροφοι και 1 δώμα. 
-σε κτίριο και λοιπά σημεία που θα υποδείξει ο Ο.ΕΠ.ΕΚ εντός των ορίων του Δήμου 
Αθηναίων και σε ακτίνα 15 χιλιομέτρων.

Τα  αντικείμενα  που  περιλαμβάνει  η  υλικοτεχνική  υποδομή  του  Ο.ΕΠ.ΕΚ, 
περιγράφονται αναλυτικώς στο Παράρτημα της παρούσας Πρόσκλησης.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει και να πραγματοποιήσει ενδεικτικά τις ακόλουθες εργασίες : 
Συσκευασία αρχείου – φακέλων, βιβλίων, επίπλων, υπολογιστών και γενικότερα του 
συνόλου της υλικοτεχνικής υποδομής συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό πάσης 
φύσεως εξοπλισμού του Ο.ΕΠ.ΕΚ (ενδεικτικά οι εξυπηρετητές του Οργανισμού) στην 
οριζόμενη στο παρόν άρθρο τοποθεσία. Η συσκευασία, σήμανση και αριθμοδότηση του 
αρχείου  και  της  υλικοτεχνικής  υποδομής  θα  πραγματοποιηθεί  με  την  επίβλεψη-
καθοδήγηση  του  προσωπικού  του  Ο.ΕΠ.ΕΚ.  Σημειώνεται  ότι  τα  έπιπλα  που  θα 
μεταφερθούν θα πρέπει πρώτα να αποσυναρμολογηθούν από τον ανάδοχο, προκειμένου 
να μεταφερθούν, καθώς επίσης και να επανασυναρμολογηθούν και να τακτοποιηθούν 
στο νέο τους χώρο.  
Η εργασία συγκέντρωσης και μεταφοράς του άχρηστου υλικού του αρχείου (υλικό προς 
ανακύκλωση)  θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο σε σημείο που θα υποδείξει  ο 
Ο.ΕΠ.ΕΚ. 
Φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση του ανωτέρω περιγραφόμενου υλικού. Η φόρτωση 
θα πραγματοποιείται από το σημείο που αναφέρεται στο παρόν άρθρο και οι μεταφορές 
θα πραγματοποιούνται  στο κτίριο και λοιπά σημεία που θα υποδείξει ο Ο.ΕΠ.ΕΚ.
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Αποσυσκευασία  των  χαρτοκιβωτίων.  Με  την  ολοκλήρωση  της  μεταφοράς  και  της 
εκφόρτωσης το συνεργείο του αναδόχου θα αναλάβει την συναρμολόγηση (όπου είναι 
απαραίτητο) και τοποθέτηση του υλικού στα ακριβή σημεία του κτιρίου και λοιπών 
σημείων  τα οποία θα υποδεικνύονται από το προσωπικό του Ο.ΕΠ.ΕΚ Η συγκέντρωση 
και αποκομιδή των άχρηστων υλικών συσκευασίας θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη και 
δαπάνη του αναδόχου. 
Οι  ανωτέρω  εργασίες  θα  πραγματοποιούνται  σε  εργάσιμες  ημέρες  και  στο  ισχύον 
ωράριο εργασίας του προσωπικού του Ο.ΕΠ.ΕΚ. Η συνολική διάρκεια του έργου της 
παρούσας θα είναι πέντε εργάσιμες ημέρες σύμφωνα με το Άρθρο 9  της παρούσας. Οι 
ημερομηνίες που θα πραγματοποιηθούν οι μεταφορές θα οριστούν μονομερώς από το 
Ο.ΕΠ.ΕΚ. σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α)  Nα προμηθεύσει  τα  απαραίτητα  και  κατάλληλα  υλικά  συσκευασίας  (  ενδεικτικά 
χαρτοκιβώτια, ταινίες συσκευασίας και ετικέτες) που χρειάζονται για την συσκευασία 
του υλικοτεχνικού εξοπλισμού. 
β) Να διαθέτει τα κατάλληλα μεταφορικά μέσα 
γ) Να παρέχει το απαραίτητο προσωπικό 
δ) Να βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με το Ο.ΕΠ.ΕΚ καθ΄όλη τη διάρκεια του έργου. 

2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΈΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:
• Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων ". 
• Το  Ν.2362/95  (ΦΕΚ  247/Α/95)  "Περί  Δημοσίου  Λογιστικού,  ελέγχου  των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις".
• Το  Π.Δ.  118/07  (ΦΕΚ  150/Α/10.7.07)  "Κανονισμός  Προμηθειών  του 
Δημοσίου", όπως αναλογικά και συμπληρωματικά δύναται να εφαρμοστεί.
• Το  Ν.  3614/2007  (ΦΕΚ  267/Α/3-12-2007)  για  τη  «Διαχείριση,  έλεγχο  και 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», 
και ειδικότερα τα άρθρα 4 παρ. 4, 19, 29, 33 και 25,  όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
3840/2010  "Αποκέντρωση,  απλοποίηση και  ενίσχυση της  αποτελεσματικότητας  των 
διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 - 2013 και 
άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 53/Α/31.10.2010).
• Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α ) Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα 
μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.
• Ν. 3899/2010, (ΦΕΚ 212 Α ) Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος 
στήριξης της ελληνικής οικονομίας.
• Την Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής (2006/C 179/02) σχετικά με το 
κοινοτικό δίκαιο που εφαρμόζεται στην ανάθεση συμβάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται 
ή καλύπτονται εν μέρει από τις οδηγίες για τις «δημόσιες συμβάσεις».
• Το άρθρο 24 του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94)  σχετικά  με  την «Παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν:

(α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής εγκατεστηµένα στα 
κράτη  -  µέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (Ε.Ε.),  ή  στα  κράτη  -  µέλη  της 
Συµφωνίας για το Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) ή στα κράτη - µέλη 
που  έχουν  υπογράψει  την  Συµφωνία  περί  ∆ημοσίων  Συµβάσεων  (GPA) του 
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Παγκόσµιου  Οργανισμού  Εµπορίου  (Π.Ο.Ε),  η  οποία  κυρώθηκε  από  την 
Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α 139/27-06-1997, 5147).

(β) Κοινοπραξίες  -  Συνεταιρισµοί -  Ενώσεις  φυσικών ή νοµικών προσώπων της 
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία έχουν 
συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της Ε.Ε. και έχουν 
καταστατική τους έδρα, την Κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους 
στο εσωτερικό της Ε.Ε.

Οι Ενώσεις  και  Κοινοπραξίες  δεν υποχρεούται να περιβληθούν µε ιδιαίτερη νοµική 
µορφή προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά. Σε περίπτωση επιλογής κοινοπραξίας ή 
ένωσης είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να πράξει τούτο όταν της ανατεθεί η Σύµβαση. Τα 
µέλη  της  Κοινοπραξίας  ευθύνονται  έκαστο,  έναντι  της  Αναθέτουσας  Αρχής, 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου.
Στη  συνέχεια  της  παρούσας  προκήρυξης,  ο  όρος  «προσφέρων»  αφορά  όλες  τις 
προαναφερθείσες στα (α) και (β) κατηγορίες.
2. Στο  διαγωνισµό  δεν  δικαιούνται  συµµετοχής όσοι  εµπίπτουν  στις  ακόλουθες 

περιπτώσεις:
(α)  Όσοι  αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία ή 

ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ ή Α.Ε του ∆ηµοσίου Τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συµβατικές 
τους υποχρεώσεις.

(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για παροχή υπηρεσιών στο Ελληνικό 
∆ηµόσιο  µε  απόφαση  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας  και 
Ναυτιλίας.

(γ) Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε 
τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες 
κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την 
Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση.

3. Αποκλεισµός Υποψηφίων
Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών όσοι δεν πληρούν τα 
κριτήρια των παραγράφων 1 & 2 του άρθρου 43 του Π.Δ 60 (1 & 2 του άρθρου 45 της 
Οδηγίας 2004/18), και συγκεκριμένα εάν υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος  των  προσφερόντων,  για  έναν  ή  περισσότερους  λόγους  που  απαριθμούνται 
κατωτέρω:
(α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2, 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου,
(β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου 
της  26ης  Μαΐου  1997  και  στο  άρθρο  3,  παράγραφος  1  της  κοινής  δράσης  της 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,
(γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
(δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  από 
παράνομες δραστηριότητες.
4. Επίσης, αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών όσοι:
α)  βρίσκονται  σε  πτώχευση,  εκκαθάριση,  παύση  δραστηριοτήτων,  αναγκαστική 
διαχείριση  ή  πτωχευτικό  συμβιβασμό  ή  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  που 
προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις,
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β) εκινήθη εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστικής 
διαχείρισης,  πτωχευτικού  συμβιβασμού,  ή  οποιαδήποτε  άλλη  ανάλογη  διαδικασία 
προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
γ) καταδικάσθηκαν για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή (υπεξαίρεση, 
απάτη,  εκβίαση,  πλαστογραφία,  ψευδορκία,  δωροδοκία,  δόλια  χρεοκοπία)  του 
παρέχοντος υπηρεσίες, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου,
δ)  έχουν  διαπράξει  επαγγελματικό  παράπτωμα,  που  μπορεί  να  διαπιστωθεί  με 
οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές,
ε)  δεν  έχουν  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  τους  όσον  αφορά  την  καταβολή  των 
εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  σύμφωνα  με  τη  νομοθεσία  της  χώρας  όπου  είναι 
εγκαταστημένος ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής,
στ)  δεν  έχουν  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  τους  τις  σχετικές  με  την  πληρωμή των 
φόρων και τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής,
ζ)  είναι  ένοχοι  υποβολής  ψευδούς  δηλώσεως  ή  παραλείψεως  υποβολής  των 
πληροφοριών που απαιτούνται.
Σηµειώνεται ότι αποκλείονται οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε 
από τις ανωτέρω προϋποθέσεις αποκλεισµού της παραγράφου αυτής,  ισχύει για ένα 
τουλάχιστον µέλος της.
5. Αποκλείονται, τέλος, από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών:
α) οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή συµµετοχής σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα της παρούσας προκήρυξης,
β) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλουν όλα 
τα έγγραφα των προσφορών επισήµως µεταφρασµένα στην Ελληνική Γλώσσα.
Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς οι λόγοι αποκλεισµού 
ισχύουν για καθέναν από τους συµµετέχοντες στην προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος 
αποκλεισµού και για έναν µόνο συµµετέχοντα σε κοινή προσφορά, τότε αποκλείεται η 
υποβληθείσα κοινή προσφορά.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει κατά την αιτιολογημένη κρίση 
της  και  ανεξάρτητα  από  το  στάδιο  στο  οποίο  βρίσκεται  ο  διαγωνισµός,  προσφορά 
υποψήφιου αναδόχου, ο οποίος υποβάλει ψευδή στοιχεία ή αποκρύπτει στοιχεία που 
ζητούνται  από  την  προκήρυξη  ή  δεν  υποβάλει  τα  συµπληρωµατικά  στοιχεία  που 
ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή.
6. Αποκλεισµός Προσφοράς
Προσφορές που, αιτιολογηµένα, θεωρηθούν από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αόριστες 
και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή / και 
αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και απορρίπτονται. Ειδικότερα, προσφορά 
αποκλείεται από την αξιολόγηση όταν :

• Είναι αόριστη και δεν µπορεί να εκτιµηθεί ή είναι υπό αίρεση ή περιέχει ελλιπή 
ή ανακριβή στοιχεία.

• ∆εν συνοδεύεται από τη νόµιµη εγγυητική επιστολή.
• ∆εν υποβληθούν τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά
• ∆εν καλύπτει το σύνολο των ζητούµενων υπηρεσιών.
• ∆εν  προκύπτει  µε  σαφήνεια  η  προσφερόµενη  τιµή  και  δεν  έχει  συνταχθεί 

σύµφωνα µε τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια του παρόντος
• ∆εν είναι σύµφωνη µε όλους τους όρους της παρούσας που κρίνονται όλοι ως 

ουσιώδεις
7. Οι  προσφορές  πρέπει  απαραίτητα  να  περιλαµβάνουν  το  σύνολο  του  Έργου, 

αποκλειόµενης κάθε προσφοράς που θα αναφέρεται σε τµήµα του.
8. Εναλλακτικές προσφορές, τόσο ως προς το οικονοµικό όσο και προς το τεχνικό 

περιεχόµενό τους, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
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9. Ολοι οι όροι  της παρούσας καθώς και οι όροι που αναφέρονται στην εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό είναι υποχρεωτικοί και η παράβασή τους 
αποτελεί λόγο απόρριψης της αντίστοιχης προσφοράς.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές συντάσσονται  επί ποινή αποκλεισµού σύµφωνα µε τους όρους της 

παρούσας προκήρυξης.
2. Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται στο πρωτόκολλο του Ο.ΕΠ.ΕΚ µε την 

απαραίτητη  προϋπόθεση  ότι  αυτές  θα  παραλαµβάνονται  µέχρι  την  προθεσµία 
υποβολής, µε ευθύνη του προσφέροντος.

3. Κάθε προσφορά θα κατατίθεται σε σφραγισµένο φάκελο θα φέρει απαραίτητα τον 
τίτλο  της  Προκήρυξης,  καθώς  και  την  επωνυµία,  τη  διεύθυνση,  τον  αριθµό 
τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπίας (fax) του διαγωνιζόμενου, καθώς επίσης και τις 
παρακάτω  ενδείξεις  εξωτερικά.  Στις  περιπτώσεις  Ενώσεων  θα  αναφέρονται  οι 
επωνυµίες των µελών της και τα λοιπά στοιχεία (διεύθυνση, τηλέφωνο και φαξ) του 
εκπροσώπου της Ένωσης.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
««Μεταφορά Υλικοτεχνικού Εξοπλισμού»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
(Ο.ΕΠ.ΕΚ)

Γ’ Σεπτεμβρίου 42 & Πολυτεχνείου, 10433 Αθήνα
Παρακαλούµε να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή το Πρωτόκολλο του 

Ο.ΕΠ.ΕΚ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 12/12/2011 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011, 14.00 
μ.μ

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
(επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου)

4. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι οι οποίοι είναι δυνατόν να 
αποσφραγιστούν  και  να  επανασφραγιστούν  χωρίς  να  αφήσουν  ίχνη.  Ο φάκελος 
κάθε προσφοράς πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή (εκτός φακέλου), στην οποία 
θα πρέπει ν’ αναφέρεται η εταιρεία,  ή η ένωση, ή η κοινοπραξία εταιρειών που 
υποβάλλει την προσφορά.

5. ∆ύο (2) αντίτυπα της προσφοράς και όλων των στοιχείων που την απαρτίζουν, και 
συγκεκριµένα:  ένα  (1)  Πρωτότυπο  και  ένα  (1)  αντίγραφο  των  ∆ικαιολογητικών 
συµµετοχής  στο  διαγωνισµό,  ένα  (1)  Πρωτότυπο  και  ένα  (1)  αντίγραφο  της 
Τεχνικής Προσφοράς, ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο της Οικονοµικής 
Προσφοράς. Όλοι οι επιµέρους φάκελοι θα φέρουν και τις  ενδείξεις  του κυρίως 
φακέλου. Το αντίτυπο που θα φέρει την ένδειξη πρωτότυπο πρέπει να έχει συνεχή 
αρίθµηση σελίδων και κάθε σελίδα του θα πρέπει να είναι µονογραµµένη από τον 
εκπρόσωπο του προσφέροντος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί έλλειψη αυτών, τότε 
µπορεί  να  ζητηθεί  από  τον  εκπρόσωπο  της  εταιρείας  να  αριθµήσει  και  να 
µονογράψει τις σελίδες.
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6. Κάθε  αντίτυπο  και  τα  σχετικά  στοιχεία,  που  το  συνοδεύουν,  αποτελούν  ένα 
αυτοτελές  σύνολο,  και  πρέπει  να  κατατεθούν  µέσα  σε  χωριστό,  σφραγισµένο 
υποφάκελο, µε τις παρακάτω ενδείξεις:

α.            Σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»   
Στο φάκελο θα περιέχονται:

 Ολα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που απαιτούνται, τις υπεύθυνες δηλώσεις, 
την  εγγύηση  συµµετοχής,  στοιχεία  της  χρηµατοπιστωτικής  και  τεχνικής 
ικανότητας  των  υποψηφίων,  µε  την  εξωτερική  ένδειξη  «Πρωτότυπα».  Το 
περιεχόµενο του πρωτότυπου είναι  επικρατέστερο από το άλλο αντίτυπο,  σε 
περίπτωση ασυµφωνίας αυτού µε το πρωτότυπο.

 Ενα αντίγραφο των παραπάνω δικαιολογητικών, µε την ένδειξη «Αντίγραφο».
β.            Σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»   
Στο φάκελο θα περιέχονται:

 Τα  πρωτότυπα  τεχνικά  στοιχεία  της  προσφοράς,  µε  την  εξωτερική  ένδειξη 
«Πρωτότυπα».  Σε  κάθε  σελίδα  της  Τεχνικής  Προσφοράς  του  Φακέλου  θα 
αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «Πρωτότυπο». Το περιεχόµενο του πρωτότυπου 
είναι επικρατέστερο από το άλλο αντίτυπο (σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή), 
σε περίπτωση ασυµφωνίας αυτού µε το πρωτότυπο.

 Ενα αντίγραφο της Τεχνικής Προσφοράς, µε την ένδειξη «Αντίγραφο».
 Ένα (1) ηλεκτρονικό αντίγραφο της Τεχνικής Προσφοράς.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου 
όγκου, να τοποθετηθούν στον φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τότε 
αυτά  συσκευάζονται  ιδιαίτερα  και  αποτελούν  ιδιαίτερο  φάκελο,  µε  την  ένδειξη 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του πρωτοτύπου 
φακέλου.
γ.             Σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

Στον φάκελο θα περιέχονται :
 Τα  πρωτότυπα  οικονοµικά  στοιχεία  της  προσφοράς,  µε  την  ένδειξη 

«Πρωτότυπα». Σε κάθε σελίδα της Οικονοµικής Προσφοράς του Φακέλου θα 
αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «Πρωτότυπο». Το περιεχόµενο του πρωτότυπου 
είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα (σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή), 
σε περίπτωση ασυµφωνίας αυτών µε το πρωτότυπο.

 Ενα αντίγραφο της Οικονομικής Προσφοράς, µε την ένδειξη «Αντίγραφο».
 Ένα (1) ηλεκτρονικό αντίγραφο της Οικονοµικής Προσφοράς.

7. Όλοι  οι  επί  µέρους  φάκελοι  αναγράφουν  την  επωνυµία  και  διεύθυνση,  αριθµό 
τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του διαγωνιζοµένου, 
τον τίτλο του διαγωνισµού και τον τίτλο του φακέλου.

8. Σε  περίπτωση  κοινοπρακτικού  σχήµατος  πρέπει  να  αναγράφονται  η  πλήρης 
επωνυµία  και  διεύθυνση,  καθώς  και  αριθµός  τηλεφώνου,  φαξ  και  διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των µελών του.

9. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή προσφορά, που, κατά την κρίση 
της  αρµόδιας  Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού,  εξοµοιώνεται  µε  αντιπροσφορά  είναι 
απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη.

10. Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται στο σύνολο των ζητούµενων υπηρεσιών. 
Οι προσφορές που αναφέρονται σε τµήµα ή µέρος των ζητούµενων προσφορών, θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

11. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική Γλώσσα.
12. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η 

τάξη και η σειρά των όρων της προκήρυξης. Οπωσδήποτε, πρέπει ν’ αποφευχθεί 
παραπομπή σε γενικούς ή ειδικούς όρους του διαγωνισμού.
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13. Προσφορά  με  γενικές  και  ασαφείς  διατυπώσεις,  κατά  την  κρίση  της  Επιτροπής 
∆ιαγωνισμού, θα αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση.

14. Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες 
κτλ. 

15. Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού θα είναι ελλιπείς, υπό 
αίρεση ή θα συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος 
διαγωνισμού, δεν θα ληφθούν υπόψη.

16. Σε  περίπτωση  που  στο  περιεχόμενο  των  προσφορών  χρησιμοποιούνται 
συντομογραφίες, για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για 
τους  προσφέροντες  όπως  σε  ιδιαίτερο  πίνακα,  συνοδευτικό  των  προσφορών, 
αναφέρουν τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιάς τους.

17. Οι  μετέχοντες  στο  διαγωνισμό  πρέπει  να  αναφέρουν  στην  προσφορά  τους  ότι 
έλαβαν  γνώση  όλων  των  όρων  της  προκήρυξης.  Πάντως  η  γνώση  τους  αυτή 
θεωρείται ότι υπάρχει με την υποβολή της προσφοράς και χωρίς την αναφορά της σ’ 
αυτή.  Εξ’  άλλου,  με  την  υποβολή  της  προσφοράς  θεωρείται  βέβαιο  ότι  οι 
διαγωνιζόμενοι είναι απολύτως ενήμεροι από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών 
εκτέλεσης του έργου και ότι έχουν μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 
στο φάκελο του διαγωνισμού και ότι  αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της 
παρούσας.

18. Η  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  συνεπάγεται  αυτόματα  και  την  πλήρη  και 
ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της προκήρυξης.

19. Όλα  τα  στοιχεία  του  φακέλου  προσφοράς  θα  παραμείνουν  στη  διάθεση  του 
Ο.ΕΠ.ΕΚ.

5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»

Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα πρέπει να περιλαμβάνει:
Α. ΤΥΠΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό (με τη μορφή επιστολής) προς τον Ο.ΕΠ.ΕΚ, 
στην  οποία  θα  πρέπει  να  αναφέρονται  τα  φυσικά  ή  /  και  νομικά  πρόσωπα  που 
απαρτίζουν τον  Προσφέροντα και  που υποβάλλουν την  Προσφορά.  Στην Αίτηση,  η 
οποία θα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Προσφέροντα (ή σε περίπτωση 
ένωσης από τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των συμμετεχόντων στην ένωση ή από 
ορισθέντα  με  συμβολαιογραφικό  πληρεξούσιο  κοινό  εκπρόσωπο  αυτών),  θα 
δηλώνονται επίσης τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους και ο κοινός εκπρόσωπος της 
ένωσης (σε περίπτωση ένωσης).
Στην  περίπτωση  κατά  την  οποία  η  προσφορά  δεν  υπογράφεται  από  το  νόµιµο 
εκπρόσωπο  του  νοµικού  προσώπου  ή  από  το  ίδιο  το  φυσικό  πρόσωπο,  απαιτείται 
εξουσιοδότηση (θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής) µε την οποία παρέχεται σε 
τρίτο άτοµο εξουσιοδότηση προς υπογραφή των απαιτούµενων δικαιολογητικών και 
της  προσφοράς.  Επίσης  στην αίτηση συµµετοχής  πρέπει  να αναγράφεται  η χρονική 
ισχύς της προσφοράς, η οποία είναι έξι (6) μήνες από την εποµένη ηµέρα της λήξης της 
προθεσµίας υποβολής των Προσφορών.
Επίσης, οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά Συµµετοχής, τα οποία 
θα πρέπει να συµπεριλάβουν στο Φάκελο «∆ικαιολογητικά», λαµβάνοντας υπόψη τις 
ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες:
2.            Υπεύθυνη  δήλωση  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  ν.  1599/1986,  όπως   
εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναφέρονται:
α. Τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν.

7

ΑΔΑ: 4570469ΒΒΩ-Β0Ρ



β. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους:
α) δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της 
παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, ήτοι:

• συµµετοχή  σε  εγκληµατική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου

• δωροδοκία,  όπως  αυτή  ορίζεται  αντίστοιχα  στο  άρθρο  3  της  πράξης  του 
Συµβουλίου της 26 Μαΐου 1997 και  στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της  κοινής 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου 

• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία 
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

• νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10 Ιουνίου 1991, για την 
πρόληψη  χρησιµοποίησης  του  χρηµατοπιστωτικού  συστήµατος  για  την 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 

• για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε 
ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται ότι µέχρι και 
την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του:

ι.  δεν  έχει  αποκλεισθεί  από  διαγωνισµούς  του  ∆ηµοσίου,  δεν  έχει  κηρυχθεί 
έκπτωτος, δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση σε ισχύ δεδικασµένου για 
αδίκηµα  σχετικό  µε  την  επαγγελµατική  του  διαγωγή,  δεν  έχει  υποπέσει  σε 
σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, 
είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, όσο και των 
υποχρεώσεών του προς τις Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου Τομέα.

ii.  συνέταξε την προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, 
των οποίων έλαβε γνώση και  τους οποίους  αποδέχεται  ανεπιφύλακτα και  τα 
στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή.

iii.  δεν  έχει  διαπράξει  σοβαρό  επαγγελµατικό  παράπτωµα  συναφές  µε  το 
αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελματική του ιδιότητα 
που αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η αναθέτουσα 
αρχή.

iv. δεν είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των 
πληροφοριών που απαιτούνται  

v. Αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 
δικαιολογητικών της άρθρου 8 της παρούσας  Διακήρυξης. 

Οι  Υπεύθυνες  Δηλώσεις  του  παρόντος  άρθρου   (σημείο  2  και  3  ανωτέρω) 
υπογράφονται σε περίπτωση φυσικού προσώπου από το ίδιο φυσικό πρόσωπο και σε 
περίπτωση νομικού προσώπου υπογράφονται από τον/τους νομίμους εκπροσώπους του 
ή  τον  νόμιμα  εξουσιοδοτημένο  εκπρόσωπο  ατομικά  γι’ αυτούς  και  για  τα  νομικά 
πρόσωπα σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας. Υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο του 
ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας ενώ  σε περίπτωση 
ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ από τον/τους διαχειριστή/ές τους.
4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε 
ισχύει,  µε  θεώρηση  γνησίου  υπογραφής,  στην  οποία  θα  αναφέρεται  ότι  ο 
υποψήφιος Ανάδοχος µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του:
i.  δεν βρίσκεται  υπό πτώχευση,  κοινή,  ειδική και  εν γένει  κάθε είδους εκκαθάριση, 
ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α`101), ως ισχύει,  σε καθεστώς συνδιαλλαγής 
του άρθρο 99 Ν3588/07, κάθε είδους παύση ή αναστολή δραστηριοτήτων, κάθε είδους 
αναγκαστική  διαχείριση  ή  πτωχευτικό  συμβιβασμό  ή  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη 
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κατάσταση που προκύπτει  από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις  εθνικές, 
νομοθετικές  και  κανονιστικές  διατάξεις,  ούτε  τελεί  ή  έχει  κινηθεί  εναντίον  της 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, κοινής, ειδικής και εν γένει κάθε είδους εκκαθάριση, 
ειδική εκκαθάριση του ν.  1892/1990 (Α`101),  υπαγωγής σε καθεστώς συνδιαλλαγής 
του άρθρο 99 Ν3588/07, κάθε είδους παύση ή αναστολή δραστηριοτήτων, κάθε είδους 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές 
και κανονιστικές διατάξεις.  
ii. είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του
iii. είναι εγγεγραμμένoς στο οικείο  Επιμελητήριο  
iv. δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας
v. δεν έχει λυθεί
5. Επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού σύστασης του υποψηφίου νοµικού 
προσώπου µαζί µε τις µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών τροποποιήσεις 
του  ή  δημοσιευμένου  κωδικοποιημένου  καταστατικού  (εφόσον  πρόκειται  για 
προσωπικές  εταιρείες  απαιτείται  κατάθεση  αυτών  στο  οικείο  Πρωτοδικείο,  εφόσον 
πρόκειται για Α.Ε και ΕΠΕ το σχετικό ΦΕΚ σύστασης ή κωδικοποίησης και τα ΦΕΚ 
τυχόν μετέπειτα τροποποιήσεων και εάν το ΦΕΚ δεν έχει   δηµοσιευτεί, το τελευταίο 
καταστατικό, πρέπει να είναι κατατεθειµένο στη Νοµαρχία ή στο αρµόδιο Πρωτοδικείο 
αντίστοιχα και να προσκοµίζεται και το παράβολο του ΤΑΠΕΤ, καθώς και ο αριθµός 
κατάθεσής  του  στη  Νοµαρχία  ή  στο  Πρωτοδικείο  αντίστοιχα)  καθώς  και  επίσημο 
καταστατικό  ή  πρακτικό  από  το  οποίο  να  προκύπτει  η  εκπροσώπηση  του  νομικού 
προσώπου (εάν πρόκειται  για  προσωπικές  εταιρείες  καταστατικό  κατατεθειμένο στο 
Πρωτοδικείο και εάν πρόκειται για ΕΠΕ καταστατικό μαζί με το ΦΕΚ ή σε περίπτωση 
Α.Ε.  το  ακριβές  αντίγραφο  του  πρακτικού  συγκρότησης  του  ισχύοντος  διοικητικού 
οργάνου σε σώµα   μαζί με το ΦΕΚ και εάν   στην περίπτωση ΑΕ και ΕΠΕ δεν έχει 
δημοσιευθεί το ΦΕΚ να προσκοµίζεται μαζί με τα ανωτέρω το παράβολο του ΤΑΠΕΤ, 
καθώς  και  ο  αριθμός  πρωτοκόλλου  της  κατάθεσής  του  στη  Νοµαρχία  ή  στο 
Πρωτοδικείο αντίστοιχα). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη 
σύσταση του νοµικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 
ποιος δεσµεύει νόµιµα την εταιρία (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.) 
και η θητεία του ή των µελών του διοικητικού οργάνου.
6. Επικυρωµένο  αντίγραφο  πρακτικού  ή  απόφασης  του  αρµόδιου  ∆ιοικητικού 
Οργάνου του Νοµικού Προσώπου, µε το οποίο εγκρίνεται η συµµετοχή του υποψηφίου 
αναδόχου στον διαγωνισµό στο οποίο µπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον 
αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και 
υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος 
του φορέα την προσφορά και  τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και 
ορίζεται συγκεκριµένο άτοµο, κάτοικος Αθηνών και γνώστης της ελληνικής γλώσσας, 
ως  αντίκλητος  και  σε  περίτπωση  υποβολής  προσφοράς  από  Ένωσης  θα  ορίζεται 
επιπλέον των ανωτέρω η ανάληψη αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης τους,  το 
ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην Ένωση και θα οριοθετείεται με σαφήνεια το 
μέρος του Έργου που θα αναλάβει κάθε μέλος και θα δηλώνεται ένα μέλος υπεύθυνο 
για τον συντονισμό και τη διοίκηση των μελών της Ένωσης. Στην περίπτωση υποβολής 
κοινής προσφοράς από ένωση εταιριών, απαιτείται η προσκόµιση συµβολαιογραφικού 
πληρεξουσίου για την υπογραφή της προσφοράς από κοινό εκπρόσωπο, εκτός και αν 
υπογράφουν την  κοινή προσφορά οι  νόμιμοι  εκπρόσωποι  όλων των συμμετεχόντων 
στην ένωση.
7. Ενώσεις :
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Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
(α)  Η  ένωση  προσφερόντων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους προσφέροντες που αποτελούν την ένωση, είτε από 
τον εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά 
απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το είδος των υπηρεσιών ή και το µέρος αυτών - 
επί του συνόλου της προσφοράς που αντιστοιχεί στο κάθε µέλος της ένωσης.
(β) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε 
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης των υπηρεσιών, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι 
πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
(γ) Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, 
µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το 
χρόνο  αξιολόγησης  των  προσφορών,  τα  υπόλοιπα  µέλη  συνεχίζουν  να  έχουν  την 
ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιμή.
(δ) Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης τα 
υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε 
την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους.
(ε)  Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και  στις  δύο παραπάνω περιπτώσεις  µπορούν να 
προτείνουν  αντικαταστάτη.  Η  αντικατάσταση  αξιολογείται  από  την  Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού και εγκρίνεται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
8. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 
δήλωση  του  υποψηφίου  που  γίνεται  ενώπιον  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  ή 
συµβολαιογράφου. Για τους υποψήφιους που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το 
νόµο  ένορκη  δήλωση,  αυτή  µπορεί  να  αντικατασταθεί  µε  υπεύθυνη  δήλωση, 
βεβαιούµενου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.
Τα  αντίστοιχα  ∆ικαιολογητικά  που  εκδίδονται  σε  κράτος  εκτός  Ελλάδας,  θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους από το Ελληνικό Υπουργείο 
Εξωτερικών στην Ελληνική Γλώσσα. Ειδικότερα σχετικά με την Υπεύθυνη ∆ήλωση του 
Ν. 1699/1986, όσο αφορά τους αλλοδαπούς υποψηφίους, αντικαθιστάται από ένορκη 
δήλωση ενώπιον Συµβολαιογράφου ή άλλης επίσημης αρμόδιας αρχής.
9. Ελλείψεις Δικαιολογητικών:
Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο, θα 
συνεπάγεται  τον  αποκλεισµό  του  διαγωνιζόµενου  εκείνου,  του  οποίου  τα 
δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. 
Μετά  την  κατάθεση  της  προσφοράς  δεν  γίνεται  αποδεκτή,  αλλά  απορρίπτεται  ως 
απαράδεκτη  κάθε  υποβολή  συμπληρωματικών  ή  διευκρινιστικών  στοιχείων,  εκτός 
εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους προσφέροντες επί 
των  υποβληθέντων  στοιχείων,  εγγράφων,  δικαιολογητικών  και  πιστοποιητικών  της 
προσφοράς τους, οι οποίοι οφείλουν να απαντήσουν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών 
από  την  κοινοποίηση του  σχετικού  εγγράφου,  πλην  των  ααναγκαίων  στοιχείων  της 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, καθώς και να αποκλείσει τους υποψηφίους που δεν 
θα παράσχουν τις απαιτούμενες διευκρινίσεις εντός της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας. 
Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  να  καλεί  τους  διαγωνιζόμενους  προκειμένου  αυτοί  να 
συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα νομίμως υποβληθέντα παραστατικά και στοιχεία 
της προσφοράς και όχι για να αναπληρώσουν εκ των υστέρων τα μη υποβληθέντα ή τα 
μηνομίμως υποβληθέντα δικαιολογητικά.
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Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να υπογραφούν 
και να επικυρωθούν από την αρμόδια υπηρεσία την ίδια ημερομηνία υποβολής της 
πρπσφοράς.

Β.             ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  
1. Στοιχεία εταιρικής ταυτότητας και δραστηριοτήτων του Προσφέροντος – 
Βιογραφικά Σημειώματα και λοιπά δικαιολογητικά της Ομάδας Έργου
i. Στοιχεία της εταιρείας/συμμετέχοντα (επωνυµία, δ/νση, τηλέφωνο, όνοµα του 

αρµοδίου εκπροσώπου για την προσφορά).
ii. Ιστορικό και κύρια βήµατα ανάπτυξης της εταιρείας.
iii. Περιγραφή  της  εταιρικής  δοµής  (νοµική  µορφή,  οργανόγραµµα, 

απασχολούµενο προσωπικό, εύρος δραστηριοτήτων, τεχνική υποδοµή)
iv. Περιγραφή  του  συνόλου  των  δραστηριοτήτων  της  εταιρείας:  αντικείµενο, 

προϊόντα, υπηρεσίες, πελατολόγιο.
v. Απασχολούµενο προσωπικό κατά ειδικότητα.

Σε περίπτωση Κοινοπραξιών – Συνεταιρισμών – Ενώσεων Εταιριών που υποβάλλον 
κοινή προσφορά, τα στοιχεία των ανωτέρω παραγράφων i, ii, iii, iv και v, παρέχονται 
για κάθε μέλος της Κοινοπραξίας-Ένωσης.
2. Στοιχεία εμπειρίας του Προσφέροντος
Ο Προσφέρων περιγράφει τα έργα που εκτέλεσε τα οποία τεκµηριώνουν την τεχνική 
ικανότητά του. 

6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς περιλαμβάνει:

• Αναλυτική περιγραφή του συνόλου των εργασιών του  έργου.
• Κάθε  άλλο  στοιχείο,  που  ο  υποψήφιος  ανάδοχος  κρίνει  σκόπιμο  ότι  πρέπει

να  παρουσιάσει  ή  να  προτείνει  κατά  την  κρίση  του  για  την  υλοποίηση  του
έργου που θα συμβάλλει στην επιτυχή μεταφορά. 

7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα περιέχει την οικονομική προσφορά 
υπογεγραμμένη. Ρητά διευκρινίζεται ότι το προτεινόμενο αντάλλαγμα θα προσδιορίζεται 
στην προσφορά για το σύνολο του έργου, με και άνευ Φ.Π.Α.

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει  στην  προσφορά  οποιαδήποτε  προσθήκη  ή  διόρθωση,  αυτή  πρέπει  να  είναι 
καθαρογραμμένη  και  μονογραμμένη  από  τον  προσφέροντα,  το  δε  αρμόδιο  όργανο 
παραλαβής  και  αποσφράγισης  των  προσφορών,  κατά  τον  έλεγχο,  μονογράφει  και 
σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν 
σ’ αυτή  διορθώσεις  που  την  καθιστούν  ασαφή,  κατά  την  αιτιολογημένη  κρίση  του 
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
1. Διαδικασία αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγηση προσφορών.
Τα στάδια που θα ακολουθήσει η Ε.Δ.Δ. για  την αξιολόγηση των διαγωνιζομένων, τη 
βαθμολόγηση τους και την ανάδειξη του αναδόχου είναι τα εξής:
2. Αποσφράγιση Φακέλων Προσφοράς
Οι  Φάκελοι  Προσφορών  (Φ.Π.)  αποσφραγίζονται  την  ημερομηνία  και  ώρα  που  θα 
ορίζεται με επιστολή που θα αποστέλλει στους διαγωνιζομένους η Αναθέτουσα Αρχή.
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Κατά την αποσφράγιση των Φ.Π. μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των 
διαγωνιζομένων.
Κατά την εξέταση των φακέλων, η Ε.Δ.Δ. μπορεί, δια του Προέδρου αυτής, να καλέσει επί 
ίσοις όροις οποιονδήποτε από τους διαγωνιζόμενους να δώσει έγγραφες διευκρινίσεις επί 
των στοιχείων που έχει ήδη υποβάλλει σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
Ο  έλεγχος  των  δικαιολογητικών  και  η  αξιολόγηση  της  Τεχνικής  Προσφοράς  των 
διαγωνιζομένων, πραγματοποιείται σε επόμενες κλειστές συνεδριάσεις της Ε.Δ.Δ.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, που οι  προσφορές 
τους  έχουν κριθεί  αποδεκτές,  γίνεται  κατά  την ίδια  ή  σε διαφορετική  συνεδρίαση της 
Ε.Δ.Δ.,  στην  οποία  έχουν  κληθεί  δια  τηλεομοιοτυπίας  ή  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου, 
τουλάχιστον  τρεις  (3)  ημέρες  πριν  την  αποσφράγιση,  να  παρευρίσκονται  οι  νόμιμοι 
εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων.
3. Τελική κατάταξη των Προσφορών και ανακήρυξη αναδόχου
Στη συνέχεια, η Ε.Δ.Δ. θα κατατάξει τις προσφορές σε φθίνουσα σειρά βάσει τιμής 
και θα προτείνει στο αρμόδιο όργανο του Ο.ΕΠ.ΕΚ τον προσωρινό Ανάδοχο.
4. Αποτελέσματα-κατακύρωση
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων προς τους διαγωνιζόμενους και της κατακύρωσης 
προς τον Ανάδοχο, γίνεται εγγράφως, δια τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
από την αρμόδια Υπηρεσία του Ο.ΕΠ.ΕΚ.
Οι προσφέροντες δεν έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της 
μετά την κατάθεση της.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός κατακυρωθεί  σε ένωση προσώπων ή εταιρειών  που 
υπέβαλαν κοινή προσφορά καθένας από τους προσφέροντες ευθύνεται αλληλεγγύως και εξ 
ολοκλήρου έναντι στον Ο.ΕΠ.ΕΚ.
5.  Κριτήριο  κατακύρωσης; η  χαμηλότερη  τιμή,  με  προϋπολογισμό  έως  σαράντα 
χιλιάδες ευρώ (40.000 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
6. Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης
1.  Ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  στον  οποίο  πρόκειται  να  κατακυρωθεί  ο  Διαγωνισμός 
οφείλει  να καταθέσει εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφής  ειδοποίησης,  με  βεβαίωση  παραλαβής,  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  τα 
παρακάτω  έγγραφα  και  δικαιολογητικά,  τα  οποία  αποσφραγίζονται  και  ελέγχονται 
από  την  Ε.Δ.Δ..  Εάν  περάσει  η  ανωτέρω  προθεσμία,  χωρίς  να  προσκομίσει  τα 
παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά, ο υποψήφιος Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 
και η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει να υπογράψει τη σύμβαση ο επόμενος 
στην κατάταξη αξιολόγησης των προσφορών διαγωνιζόμενος. 
2. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι τα εξής:
α. Οι Έλληνες πολίτες: 
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα 
της  παρ.  1  του άρθρου 43  του Π.Δ 60/2007,  ή  για  κάποιο  από τα  αδικήματα της 
υπεξαίρεσης,  της  εκβίασης,  της  πλαστογραφίας,  της  ψευδορκίας  και  της  δόλιας 
χρεωκοπίας. 
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης. 
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς 
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τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 
είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού,  και  αφετέρου ότι  εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι  μέχρι 
της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
β. Οι αλλοδαποί: 
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, 
πριν  από  την  κοινοποίηση  της  ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης  από  το  οποίο  να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο 
από  τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  της  εκβίασης,  της  πλαστογραφίας,  της 
ψευδορκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από 
τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία 
και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου. 
(3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει  ότι  ήταν  εγγεγραμμένοι  στα  μητρώα  του  οικείου  Επιμελητηρίου  ή  σε 
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού 
και  εξακολουθούν  να  παραμένουν  εγγεγραμμένοι  μέχρι  την  επίδοση  της  ως  άνω 
έγγραφης ειδοποίησης. 
γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 
του παρόντος, αντίστοιχα. 
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, 
όπως  εκάστοτε  ισχύει,  ή  ειδική  εκκαθάριση  του  Ν.  1892/1990  (A΄101),  όπως 
εκάστοτε  ισχύει,  ή  άλλες  ανάλογες  καταστάσεις  (μόνο  για  αλλοδαπά  νομικά 
πρόσωπα) και,  επίσης,  ότι  δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 
ειδικής  εκκαθάρισης  των  ανωτέρω  νομοθετημάτων  ή  υπό  άλλες  ανάλογες 
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 
(3)  Ειδικότερα,  τα  ανωτέρω  νομικά  πρόσωπα  πρέπει  να  προσκομίζουν  για  τους 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 
προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  και  για  τον  πρόεδρο  και  διευθύνοντα 
σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο 
ισοδύναμο  έγγραφο  αρμόδιας  διοικητικής  ή  δικαστικής  αρχής  της  χώρας 
εγκατάστασης,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  τα  ανωτέρω  πρόσωπα  δεν  έχουν 
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης,  της  εκβίασης,  της  πλαστογραφίας,  της  ψευδορκίας  και  της  δόλιας 
χρεωκοπίας. 
(4)  Επί  ημεδαπών  ανωνύμων  εταιρειών  τα  προαναφερόμενα  πιστοποιητικά  της 
εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται, όσον 
αφορά  στην  κοινή  εκκαθάριση  από  την  αρμόδια  Υπηρεσία  της  Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η 
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συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ 
και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική 
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει,  από το αρμόδιο Εφετείο της 
έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 
Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.)  το  πιστοποιητικό  της  εκκαθάρισης,  εκδίδεται  από  το  αρμόδιο  τμήμα  του 
Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. 
δ. Οι Συνεταιρισμοί: 
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει 
ότι  ο  πρόεδρος  του  Διοικητικού  του  Συμβουλίου  δεν  έχει  καταδικασθεί  με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του 
εδ.  β  της  παρ.  2  του  παρόντος  άρθρου,  εφόσον  πρόκειται  για  αλλοδαπούς 
συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου. 
(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
ε. Οι ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
Τα  παραπάνω  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  υποψήφιο  Ανάδοχο  που 
συμμετέχει στην Ένωση. 
3.  Η μη  έγκαιρη  και  προσήκουσα  υποβολή  των  δικαιολογητικών  της  παρ.  2   του 
παρόντος συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 
4. Η Ε.Δ.Δ. είναι δυνατό να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν ή 
να  συμπληρώσουν  τα  νομίμως  υποβληθέντα  έγγραφα  ή  πιστοποιητικά  και  οι 
προσφέροντες υποχρεούνται να τα προσκομίσουν εντός τριών εργάσιμων ημερών από 
την  ημερομηνία  που θα  τους  ζητηθούν.  Σε  περίπτωση που τα  δικαιολογητικά  που 
ζητήθηκαν από την Ε.Δ.Δ.  δεν προσκομισθούν μέσα στην παραπάνω προθεσμία,  η 
προσφορά θα απορρίπτεται. 
5. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 
δήλωση  του  υποψηφίου  που  γίνεται  ενώπιον  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  ή 
συμβολαιογράφου. Για τους υποψηφίους που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το 
νόμο  ένορκη  δήλωση,  αυτή  μπορεί  να  αντικατασταθεί  με  υπεύθυνη  δήλωση, 
βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 
6.  Τα  αντίστοιχα  δικαιολογητικά  που  εκδίδονται  σε  κράτος  εκτός  Ελλάδας,  θα 
συνοδεύεται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους από το Ελληνικό Υπουργείο 
Εξωτερικών στην ελληνική γλώσσα. Ειδικότερα σχετικά με την υπεύθυνη δήλωση του 
Ν. 1699/86, όσον αφορά τους αλλοδαπούς υποψηφίους, αντικαθίσταται από ένορκη 
δήλωση ενώπιον Συμβολαιογράφου ή πάσης άλλης επίσημης αρμόδιας Αρχής.
7. Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, 
θα  συνεπάγεται  τον  αποκλεισμό  του  διαγωνιζόμενου  εκείνου  του  οποίου  τα 
δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή.
8. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα πέραν των ρητά προβλεπόμενων στην 
παρούσα και στο Νόμο
     α. να ακυρώσει και να ματαιώσει το διαγωνισμό για οποιοδήποτε λόγο και αιτία
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     β.  να  απορρίψει  προσφορά  αιτιολογημένα  ανεξάρτητα  από  το  στάδιο  που 
βρίσκεται ο διαγωνισμός

     γ. να απορρίψει προσφορά όταν αποδειχθεί ότι τα προσφερόμενα στοιχεία στην 
προσφορά δεν είναι αληθή

δ. να μην αναθέσει το έργο της παρούσας κατά το Αρθρο 9 αυτής παρά το γεγονός ότι 
έχει κατακυρωθεί οριστικά το έργο στον Ανάδοχο,

χωρίς  ο υποψήφιος Ανάδοχος/Ανάδοχος  για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις  να έχει 
οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τις  ως άνω 
αποφάσεις/πράξεις  της,   ο  οποίος  με  τη συμμετοχή του στον παρόντα διαγωνισμό 
παραιτείται από την ως αξίωση αποζημίωσης.

9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί σε πέντε εργάσιμες ημέρες, η έναρξη 
των  οποίων  θα  καθοριστεί  μονομερώς  από  τον  Ο.ΕΠ.ΕΚ  εντός  ανώτατου 
διαστήματος  90  ημερών  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης.  Ο  Ανάδοχος  θα 
ειδοποιηθεί εγγράφως επτά ημέρες πριν από την έναρξη της μεταφοράς. 

10. ΤΙΜΗΜΑ
1. Το  τίμημα για  το  σύνολο  του  ζητούμενου  έργου  δεν  μπορεί  να  ξεπεράσει  την 
οικονομική του προσφορά. 
Στο  τίμημα  περιλαμβάνονται  όλες  οι  απαραίτητες  αμοιβές  και  δαπάνες  για  την 
εκτέλεση του έργου χωρίς  καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Ο.ΕΠ.ΕΚ  έστω και  εξ 
επιγενόμενης αιτίας και  ενδεικτικά:
• Η αμοιβή και οι ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού-συνεργατών που 
διαθέτει ο ανάδοχος,
• Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές  της  παρούσας  Πρόσκλησης  και  της  σχετικής  Σύμβασης  που  θα 
υπογραφεί.
•  Κάθε  δαπάνη που  αφορά οποιονδήποτε  τρίτο,  σχετικό  με  τις  υπηρεσίες 
αυτές,  συμπεριλαμβανομένων  των  εισφορών  σε  Ασφαλιστικά  Ταμεία  οποιασδήποτε 
φύσης, της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων (προσώπων, περιουσιών, κλπ.) ή 
υποχρεώσεων έναντι  τρίτων κατά  την  εκτέλεση των υπηρεσιών της  παρούσας  ή  εξ 
αφορμής αυτών.
 
2. Δεν  προβλέπεται  αναπροσαρμογή  της  αμοιβής  του  αναδόχου  κατά  τη  διάρκεια 
εκτέλεσης  των  υπηρεσιών  που  θα  αναλάβει  σύμφωνα  με  την  σχετική  σύμβαση.  Ο 
υποψηφίος  ανάδοχος  με  τη  συμμετοχή  του  παραιτείται  από  τις  αξιώσεις  του  των 
Αρθρων 388 ΑΚ. και  696 ΑΚ.
3. Ο  ανάδοχος  επιβαρύνεται  με  κάθε  νόμιμη  ασφαλιστική  εισφορά,  κράτηση  υπέρ 
νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών και  παρακράτηση φόρου,  οι  οποίες,  κατά 
νόμο, βαρύνουν τον ανάδοχο.
4.  Ο  ανάδοχος  είναι  αποκλειστικά  υπεύθυνος  για  τις  πράξεις  και  παραλείψεις  του 
προσωπικού του και των προστηθέντων του,  καθώς επίσης ευθύνεται αποκλειστικά ο 
ίδιος για κάθε σωματική βλάβη, τραυματισμό ή θάνατο που προκληθεί σ΄αυτούς κατά 
την εκτέλεση του έργου της παρούσας.
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11. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή της αξίας του προσφερομένου έργου θα γίνει, μετά την ολοκλήρωση 
και  οριστική παραλαβή του  έργου  από τον  Ο.ΕΠ.ΕΚ και  την  προσκόμιση των 
νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με τακτικό χρηματικό ένταλμα, που θα εκδοθεί στο 
όνομά του μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
Όλα τα ποσά και οι πληρωμές που θα διενεργούνται από το Ο.ΕΠ.ΕΚ θα εκφράζονται 
σε ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

12. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Μεταξύ του Ο.ΕΠ.ΕΚ και του αναδόχου, που θα επιλεγεί, θα υπογραφεί σύμβαση.
Στη σύμβαση θα προσαρτηθούν παρατηρήσεις του Ο.ΕΠ.ΕΚ, οι οποίες θα λαμβάνουν 
υπόψη  τις  παρατηρήσεις  που  διατυπώθηκαν  κατά  την  φάση  της  αξιολόγησης.  Οι 
παραπάνω παρατηρήσεις σκοπό έχουν να κάνουν πιο πλήρες το συμβατικό αντικείμενο 
του έργου και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του.
Στη σύμβαση που θα συνταχθεί, θα περιληφθούν:
α) Οι όροι που αναφέρονται στην Πρόσκληση.
β) Κάθε  τι  που  αναφέρεται  στην  προσφορά  πλέον  των  ζητουμένων  και  έγινε 
αποδεκτό από τον Ο.ΕΠ.ΕΚ 
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται 
όπως προσφορά, πρόσκληση και απόφαση ανάθεσης, πλην, καταδήλων σφαλμάτων, ή 
παραδρομών ή παραλείψεων. 
Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως 
και  θα  υπογράφεται  και  από  τους  δύο  συμβαλλόμενους,  αποκλειόμενης,  ρητά, 
οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία και με την προϋπόθεση ότι θα 
εξασφαλίζεται η εκτέλεση του έργου όπως προδιαγράφηκε. 
Ο  ανάδοχος,  στον  οποίο  κατακυρώθηκε  ο  διαγωνισμός,  είναι  υποχρεωμένος,  το 
αργότερο με την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης  η  οποία  να  καλύπτει  σε  ευρώ  ποσοστό  10%  της  συνολικής  τιμής 
κατακύρωσης του  έργου,  μη συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α.  Στην περίπτωση 
ένωσης εταιρειών, κάθε εταιρεία με την επωνυμία της καταθέτει ξεχωριστά εγγυητική 
επιστολή ύψους ίσου με το ποσοστό που αναλογεί στη συμμετοχή τους στην ένωση 
εταιρειών υπέρ της ένωσης και των εταιρειών  ατομικά ή στην περίπτωση έκδοσης μίας 
ενιαίας – συνολικής εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να αναφέρονται όλες οι εταιρείες – 
μέλη με την επωνυμία κάθε μίας καθώς και το ποσό που της αναλογεί.
Η απαλλαγή από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης του έργου ενεργείται με  επιστροφή 
της  εγγυητικής  επιστολής  στον  ανάδοχο,  μετά  την  ολοκλήρωση  και  οριστική 
παραλαβή του έργου.
Σε  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  κηρυχθεί  έκπτωτος,  το  Ο.ΕΠ.ΕΚ  απευθύνεται  στον 
επόμενο στην κατάταξη υποψήφιο και ξεκινά την διαδικασία υπογραφής σύμβασης με 
αυτόν.

13. ΛΥΣΗ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο Ο.ΕΠ.ΕΚ δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Ο ανάδοχος υπαιτίως δεν υλοποιεί το έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση, 
παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις του Ο.ΕΠ.ΕΚ,
β) Ο ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 
ανακληθεί  η  άδεια  λειτουργίας  του  ή  γίνουν  πράξεις  αναγκαστικής  εκτελέσεως  σε 
βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων,
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γ)  εκδίδεται  τελεσίδικη  απόφαση  κατά  του  αναδόχου  για  αδίκημα  σχετικό  με  την 
άσκηση του επαγγέλματός του.
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον ανάδοχο της εκ 
μέρους του Ο.ΕΠ.ΕΚ καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, ο Ο.ΕΠ.ΕΚ δύναται, κατ’ ενάσκηση 
διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, 
να  τάξει  εύλογη  (κατ’  αυτήν)  προθεσμία  άρσης  της  παραβάσεως,  οπότε  τα 
αποτελέσματα  της  καταγγελίας  επέρχονται  αυτόματα  με  την  πάροδο της  ταχθείσας 
προθεσμίας,  εκτός  εάν  ο Ο.ΕΠ.ΕΚ γνωστοποιήσει  εγγράφως προς  τον  ανάδοχο ότι 
θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 
 Με  την  μετά  από  καταγγελία  του  Ο.ΕΠ.ΕΚ  λύση  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος 
υποχρεούται μετά από αίτηση του Ο.ΕΠ.ΕΚ :
Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή 
εκτέλεσης  υποχρεώσεως  του  που  πηγάζει  από  τη  σύμβαση,  πλην  εκείνων  που 
επιβάλλονται για τη διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων,
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της σύμβασης, ο Ο.ΕΠ.ΕΚ βεβαιώνει την 
αξία του παρασχεθέντος μέρους του έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του αναδόχου 
κατά την ημερομηνία καταγγελίας.
Ο Ο.ΕΠ.ΕΚ δύναται  να αναστείλει  την  καταβολή οποιουδήποτε  ποσού πληρωτέου, 
σύμφωνα με την σύμβαση προς τον ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους 
υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν αυτοδικαίως κατόπιν αιτήματος 
του ΟΕΠΕΚ.
Ο Ο.ΕΠ.ΕΚ δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον ανάδοχο, αποζημίωση για κάθε 
ζημία που υπέστη. 

14. ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 Ο Ο.ΕΠ.ΕΚ διατηρεί υπέρ αυτού το δικαίωμα να διακόπτει την εφαρμογή μέρους ή 
ολόκληρης της σύμβασης, με έγγραφη γνωστοποίηση προς τον ανάδοχο, στην οποία 
προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη διακοπή, η ημερομηνία έναρξης 
της διακοπής και η πιθανολογούμενη διάρκειά της. Από την ημερομηνία έναρξης της 
διακοπής  ο  ανάδοχος  απαλλάσσεται  εκείνων  των  συμβατικών  του  υποχρεώσεων,  η 
εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί, και οφείλει να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα 
μέτρα για τον περιορισμό των δαπανών αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής.
Μετά την άρση των λόγων που υπέβαλαν την διακοπή, ο Ο.ΕΠ.ΕΚ υποχρεούται να 
ειδοποιήσει αμέσως τον ανάδοχο εγγράφως.
Για την περίπτωση αυτή της διακοπής εκτέλεσης της σύμβασης ο Ανάδοχος δεν θα έχει 
δικαίωμα αποζημίωσης κατά τον ΟΕΠΕΚ κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω (Αρθρο 8, 
παρ. 8)

15. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο Ο.ΕΠ.ΕΚ έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, χωρίς να καταβάλει 
οποιαδήποτε  αποζημίωση  ή  και  αμοιβή,  αν  αυτός  δεν  εκπληρώνει  ή  εκπληρώνει 
πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης, 
από αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. 
Ακόμη,  σε  περίπτωση  πλημμελούς  εκτέλεσης  του  έργου,  ο  Ο.ΕΠ.ΕΚ  διατηρεί  το 
δικαίωμα μη καταβολής μέρους ή όλης της αποζημίωσης που αφορά στο συγκεκριμένο 
έργο.
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16. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Ο ανάδοχος  του  έργου  και  ο  Ο.ΕΠ.ΕΚ θα  προσπαθούν  να  ρυθμίζουν  φιλικά  κάθε 
διαφορά,  που  τυχόν  θα  προκύψει  στις  μεταξύ  τους  σχέσεις  κατά  την  διάρκεια  της 
ισχύος της σύμβασης.
Επί διαφωνίας η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 
Δικαστήρια Αθηνών, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία. Εφαρμοστέο δε 
δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

17. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει σε τρίτο τη Σύμβαση ή 
μέρος αυτής. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει σε τρίτο το δικαίωμα είσπραξης 
της συμβατικής αμοιβής, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ο.ΕΠ.ΕΚ 

18. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Ο.ΕΠ.ΕΚ, ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 
εμπιστευτικές  πληροφορίες  που  του  δόθηκαν  ή  που  ο  ίδιος  ανακάλυψε  κατά  την 
υλοποίηση του έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων 
λαμβάνει γνώση με τη σύμβαση. Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, 
οι τυχόν υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω 
υποχρέωση. 

Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, ο Ο.ΕΠ.ΕΚ 
δικαιούται  να  απαιτήσει  την  αποκατάσταση  τυχόν  ζημίας  του  και  την  παύση 
κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.

Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο χωρίς 
την  προηγούμενη συναίνεση του Ο.ΕΠ.ΕΚ,  ούτε  να  συμμετέχει  σε  δραστηριότητες 
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στον Ο.ΕΠ.ΕΚ.

Ο ανάδοχος, λόγω της φύσης του έργου του, όσον αφορά την εχεμύθεια, θα λάβει κάθε 
πρόσφορο  μέτρο  υποσχόμενος  και  εγγυώμενος  προς  τον  Ο.ΕΠ.ΕΚ  ότι  κάθε 
απασχολούμενος  ή  καθ'  οιονδήποτε τρόπο αναμειγνυόμενος  άμεσα ή έμμεσα με  το 
έργο  θα  τηρεί  την  υποχρέωση  πίστης  και  εχεμύθειας  προς  την  Αναθέτουσα  Αρχή, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της Αρχής Ανταγωνισμού, ιδιαίτερα δε και ενδεικτικά: 
α. Θα  απέχει  από  οποιαδήποτε  πράξη,  ενέργεια  ή  παράλειψη  αθέμιτου 
ανταγωνισμού ούτε θα διοχετεύει ή γνωστοποιεί προς οποιονδήποτε τρίτο όσα γνωρίζει 
ή είναι δυνατόν να περιέλθουν σε γνώση του σχετικά με το έργο.
β. Θα κρατεί μυστική και δεν θα γνωστοποιεί προς οιονδήποτε τρίτο πληροφορίες, 
στοιχεία ή δεδομένα που είναι δυνατόν να γνωρίζει, ή να περιέλθουν σε γνώση του, εξ’ 
αιτίας ή αφορμής των υπηρεσιών που παρέχει, τηρώντας εχεμύθεια και απόρρητο για 
κάθε τέτοια πληροφορία, στοιχείο ή δεδομένο.

Σε  περίπτωση  οποιασδήποτε  τέτοιας  παραβάσεως  της  εχεμύθειας,  ο  Ο.ΕΠ.ΕΚ 
δικαιούται να απαιτήσει αποκατάσταση της βλάβης ή ζημίας και την αποζημίωση της 
στρεφόμενο, κατ' ενάσκηση διακριτικής του ευχέρειας, εναντίον του αναδόχου και κάθε 
υπαίτιου ή υπόχρεου προς αποζημίωση.
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Η  παραβίαση  του  όρου  της  εχεμύθειας  αποτελεί  παραβίαση  βασικών  όρων  της 
σύμβασης και ο Ο.ΕΠ.ΕΚ έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο. 

19. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων  στο  μέτρο  που  η  αδυναμία  εκπλήρωσης  οφείλεται  σε  περιστατικά 
ανωτέρας  βίας,  όπως  ορίζονται  στη  νομοθεσία,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  η 
επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς.

20. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της 
διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση για λόγους 
νομιμότητας και ουσίας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007. 

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www  .  oepek  .  gr   του 
Ο.ΕΠ.ΕΚ και στην ιστοσελίδα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

Για περισσότερες πληροφορίες: Αναστασία Παυλίδου, τηλ ΟΕΠΕΚ: 210-5203259, 
εσ. 401

Ο Πρόεδρος του Ο.ΕΠ.ΕΚ. 

                                      
Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Μπαγάκης  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
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